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Prof. dr. sc., dr. sc. Miljenko Brekalo ro-
đen je 1962. godine u Osijeku gdje su se njego-
vi roditelji, Janja i Andrija, doselili 1960. godi-
ne iz okolice Širokoga Brijega u susjednoj BiH. 
Osnovnu i srednju školu završio je u rodnome 
gradu, gdje je diplomirao, magistrirao i dokto-
rirao na Pravnome fakultetu Sveučilišta Josipa 
Jurja Strossmayera u Osijeku. Prije znanstvene 
karijere, kontinuirano se stručno usavršavao, 
položio je pravosudni ispit te prošao znača-
jan broj edukacija iz domene svoga stručnog 
područja. 

Magistarsku radnju iz znanstvenoga po-
dručja društvenih znanosti, znanstveno polje: 
pravo, obranio je 11. veljače 2000. godine pod 
naslovom Nefiskalni prihodi, pravni i financijski 
učinci, doktorsku disertaciju iz istoga znanstve-

nog područja i znanstvenog polja obranio je 19. ožujka 2003. godine pod naslovom 
Problemi suzbijanja protupravnih ponašanja u svezi s ostvarenjem nefiskalnih prihoda. 
Dana 24. svibnja 2012. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru po 
drugi je put postao doktor znanosti iz znanstvenoga područja humanističkih zna-
nosti, znanstveno polje: povijest, znanstvena grana: svjetska i hrvatska moderna i 
suvremena povijest, gdje je obranio doktorsku tezu naslova Povijesni prikaz mone-
tarne unije Savezne Republike Jugoslavije, Republike Srpske i Republike Srpske Krajine, 
poseban osvrt na hrvatsko monetarno područje. 

Područja njegova znanstvenog interesa su: javne i monetarne financije, financij-
sko i monetarno pravo, medijsko pravo, radno i socijalno pravo, ustavno pravo te 
svjetska i hrvatska moderna i suvremena povijest. 

U svome dosadašnjem znanstvenoistraživačkom radu Miljenko Brekalo objavio 
je šest knjiga: Evazija kapitalnih prihoda, Osijek, 2004.; Suverenitet Republike Hrvat-
ske 1990. – 1998., Osijek, 2009.; Monetarni suverenitet i eurozona, Osijek, 2011.; 
Ratna monetarna unija SRJ, RS i RSK, Osijek, 2012.; Slatinska kronika Domovinskoga 
rata i PAX CROATORUM – narušene vrijednosti Domovinskoga rata, Osijek, 2020. 
Osim navedenih knjiga, objavio je više od osamdeset znanstvenih i stručnih radova s 
tuzemnim i međunarodnim recenzijama, bio je recenzent četrdesetak knjiga i znatno 
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većega broja znanstvenih članaka, a u svojstvu urednika uredio je više od trideset 
knjiga i zbornika sa znanstvenih skupova. Tijekom znanstvene karijere bio je pred-
sjednik i član više od trideset programskih odbora znanstvenih skupova, a sudjelovao 
je na više od pedeset međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova. Vrlo često iz 
domene svoga znanstvenog i stručnog djelovanja piše prikaze knjiga, komentare za 
novine, znanstvene i stručne publikacije u tuzemstvu i inozemstvu.

Tijekom znanstvene karijere za znanstvenoistraživački rad dobio je značajan broj 
javnih priznanja, među kojima svakako treba izdvojiti: Pečat Grada Osijeka za oso-
biti doprinos na području znanosti (2017.), Zahvalnicu Matice hrvatske (2017.), 
Državnu nagradu za znanost (2018.), autorska knjiga Slatinska kronika Domovinsko-
ga rata dobila je Srebrnu povelju Matice hrvatske (2018.), odlikovanje Red Danice 
hrvatske s likom Ruđera Boškovića, za osobite zasluge za znanost, visoko obrazovanje 
te višegodišnje sustavno znanstveno istraživanje vrijednosti proisteklih iz Domovin-
skoga rata (2017.), Plaketu Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru (2017.), Po-
velju zahvalnosti Virovitičko-podravske županije za osobiti doprinos znanstvenom 
istraživanju povijesne građe iz razdoblja Domovinskoga rata na području Županije 
(2018.), Veliku zlatnu plaketu UHBDR-a 91 za najbolju knjigu na temu hrvatskoga 
obrambenog Domovinskog rata „Bili smo prvi kad je trebalo“ (2018.), Zahvalnicu 
Grada Slatine za doprinos u promicanju vrijednosti Domovinskoga rata (2019.), Na-
gradu Osječko-baranjske županije u znak priznanja za iznimna postignuća u područ-
ju znanosti na području Osječko-baranjske županije (2019.), Zlatnu plaketu grada 
Slatine za nemjerljiv doprinos dignitetu Domovinskoga rata, osvjetljavanje ratnog 
puta hrvatskih branitelja slatinskog kraja te za znanost (2020.), Plaketu za izniman 
doprinos razvoju Sveučilišta kroz istaknuti rad na znanstvenom, nastavnom i struč-
nom polju (Mostar, 2020.).

Osim znanstvenoistraživačkoga rada u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar iz 
Zagreba, gdje radi kao znanstveni savjetnik u trajnom zvanju u interdisciplinarnom 
području znanosti (pravu, ekonomiji i povijesti) i voditelj Područnoga centra Osi-
jek, obavlja nastavu na tri sveučilišne institucije u tuzemstvu i inozemstvu, predaje 
pravnu i povijesnu skupinu predmeta. Prije znanstvene karijere radio je u Policijskoj 
upravi Osijek, Službi za zaštitu ustavnoga poretka Ministarstva unutarnjih poslova 
Republike Hrvatske i Protuobavještajnoj agenciji Republike Hrvatske. Kao dragovo-
ljac Domovinskoga rata, tijekom ratnih događanja obavljao je odgovorne poslove i 
obnašao zapovjedne dužnosti na području istočne i zapadne Slavonije.


