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в) Др Миле Дмичић, редовни професор (ужа научна област: Уставно право), Правни 
факултет Универзитета у Бања Луци, члан. 

 
Пријављени кандидати:  

1. др Душко Вејновић 

II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

Први кандидат 

а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Душко (Лазо и Миља) Вејновић 
Датум и мјесто рођења: 16.01.1961. године, Соколиште, Нови Град 

(Босански Нови) 
Установе у којима је био запослен: Од 1992. године запослен у Министарству 

унутрашњих послова Републике Српске гдје 
и сада ради. 

Радна мјеста: - Од 1992. до 1995. године обављао послове 
професора у Школском центру МУП РС; 
- Од 1995. до 2002. године обављао послове 
професора на Вишој школи унутрашњих 
послова; 
- Од 2002. године обавља послове наставника 
Високе школе унутрашњих послова Бања 
Лука. 

Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

- Предсједник Европског дефендологија 
центра из Бања Луке; 
- Предсједник Удружења наставника и 
сарадника Униеврзитета у Бањој Луци; 
- Члан Одбора за безбједност Народне 
скупштине Републике Српске; 
- Члан Одбора за образовање, науку, културу 
и информисање Народне скупштине 
Републике Српске; 

б) Дипломе и звања: 
Основне студије 
Назив институције: Факултет политичких наука 
Звање: Професор одбране и заштите 
Мјесто и година завршетка: Загреб, 1985. године 
Просјечна оцјена из цијелог студија: / 
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Постдипломске студије: 
Назив институције: Факултет политичких наука 
Звање: Магистар политичких наука из подручја 

одбране и заштите 
Мјесто и година завршетка: Загреб, 1988. године 
Наслов завршног рада: Извори снабдијевања у општенародном 

одбрамбеном рату 
Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Безбједност и одбрана 

Просјечна оцјена: / 
Докторске студије/докторат: 
Назив институције: Филозофски факултет  
Мјесто и година уписа докторске 
дисертација: 

Бања Лука, 1996. Година 

Мјесто и година одбране докторске 
дисертација: 

Бања Лука, 2000. Година 

Назив докторске дисертације: Социолошки аспекти безбједности модерне 
државе 

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Социологија 

Претходни избори у наставна и научна звања 
(институција, звање, година избора) 

- Факултет политичких наука Загреб, 
знанствени асистент, 1989-1993, асистент за 
предмет општенародна одбрана и друштвена 
самозаштита, 
- Виша школа унутрашњих послова Бања 
Лука: 
1. предавач, 1995-2001; 
2. професор, од 2001. године, на предмету 
Основи безбједности и одбране, на 
неодређено вријеме; 
- Висока школа унутрашњих послова Бања 
Лука: 
1. доцент, на предмету Дефендологија, 2002-
2005; 
2. ванредни професор, на предмету 
Дефендологија, 2005-2010; 
- Шумарски факултет Универзитета у Бањој 
Луци: 
1. доцент, на предмету Социологија 2001-
2005;  
2. ванредни професор, на предмету 
Социологија, 2005-2011; 
- Факултет физичког васпитања и спорта 
Универзитета у Бањој Луци, доцент, на 
предмету Социологија спорта, 2002; 
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- Факултет политичких наука Универзитета у 
Бањој Луци редовни професор, на предмету 
Социологија, од 2011. године на неодређено 
вријеме; 

в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 
Радови прије посљедњег избора/реизбора 
(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 19. или члана 20.) 

Прије избора у звање доцента 
Вејновић, Д. (1993). Актуелни тренутак безбједности и одбране Крајине и Републике 
Српске, Зборник радова, Филозофски факултет, Петриња. 
Вејновић, Д. (1997). Тоталитаризам-демократија-неки аспекти транзиције, »Актуелности«, 
часопис за друштвена питања, бр. 1/1997. »Глас Српске«, Бања Лука, стр. 73-77. 
Вејновић, Д. (1997). Угрожавање Републике Српске, »Екологика - наука, привреда, 
искуство«, Југословенско друштво за ширење и примјену науке и праксе у заштити 
животне средине - Екологика, Београд, стр. 240-244. 
Вејновић, Д. (1998). Војска и полиција у вишестраначкој Републици Српској, 
»Дефендологија« бр. 1/98, Удружење дефендолога Републике Српске, Бања Лука, стр. 9-
21. 
Вејновић, Д. (1998). Друштвена одбрана - неке потребе Републике Српске, 
»Дефендологија«, бр. 2/98, Удружење дефендолога Републике Српске, Бања Лука, стр. 33-
43. 
Вејновић, Д. (1999). Масмедији и пропаганда, »Дефендологија« бр. 4-5/99, Удружење 
дефендолога Републике Српске, Бања Лука, стр. 59-66. 
Вејновић, Д. (2000). Функције државе и полиције - унапређење и заштита људских права и 
слобода, »Дефендологија« бр. 6-7/2000, Удружење дефендолога Републике Српске, Бања 
Лука, стр. 11-18. 
Вејновић, Д. (2000). Социолошки аспекти дефендологије - наука о заштити, безбједности и 
одбрани, »Дефендологија« бр. 6-7/2000, Удружење дефендолога Републике Српске, Бања 
Лука, стр. 87-97. 
Вејновић, Д. (2000). Међуетнички односи и полицијска дјелатност, »Дефендологија« бр. 8-
9/2000, Удружење дефендолога Републике Српске, Бања Лука, стр. 21-24. 
Вејновић, Д. (2000). Друштвени аспекти структуре система безбједности државе, 
»Дефендологија« бр. 8-9/2000, Удружење дефендолога Републике Српске, Бања Лука, стр. 
77-84. 
Вејновић, Д. (2000). Наука и образовање битни чиниоци српске духовности, Научни скуп, 
Књига 1, Филозофски факултет Бања Лука, стр. 545-549. 
Вејновић, Д. (2001). Друштвени аспекти обезбјеђења спортских догађаја, Дефендологија 
бр. 10/2001; Удружење дефендолога Републике Српске, Бања Лука, стр. 181-187. 

Прије избора у звање ванредног професора 
Вејновић, Д. (2002). Улога парламента, академије и медија у демократској контроли 
оружаних снага, Зборник радова, Центар за сигурносне студије БиХ, Сарајево, стр. 36-40. 
Вејновић, Д. (2002). Друштвене претпоставке образовања и модернизација, Зборник радова 
Више школе унутрашњих послова у Бањој Луци, Бања Лука, стр. 15-19. 
Вејновић, Д. (2002). Актуелни тренутак организованог криминала у Босни и Херцеговини 
и региону са тежиштем на трговину људима, »Дефендологија« бр. 11/12, Удружење 
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дефендолога Републике Српске, Бања Лука,  стр.37-45. 
Вејновић, Д. (2002). Унутрашња политика као елемент безбједносне политике, Зборник 
радова, Центар за сигурносне студије БиХ, Сарајево. 
Вејновић, Д. и други, (2002). Правци и домети безбједносног менаџмента, 
»Дефендологија« бр. 11/12, 2002, Удружење дефендолога Републике Српске, Бања Лука, 
стр. 59-75. 
Вејновић, Д. (2002). Неки аспекти политичке културе, културе дијалога, толеранције, 
демократије и етничких односа у Босни и Херцеговини, »Зборник радова«, ОЕБС, Центар 
за геостратешка истраживања Универзитета у Бањој Луци и Центар за сигурносне студије 
Сарајево, Порторож. 
Вејновић, Д. (2002). Геостратешки европски неспоразуми - насиље, дијалог или 
толеранција, »Социолошки преглед«, Социолошко друштво Србије, Београд. 
Вејновић, Д. (2002). Социолошко – дефендолошки аспекти регионализације и 
организованог криминала са тежиштем на тероризам, Дефендологија  бр. 13-14/2002; 
Удружење дефендолога Републике Српске, Бања Лука, стр. 107-137. 
Вејновић, Д. (2003). Социолошко–дефендолошки аспекти организованог криминала са 
тежиштем на тероризам, »Зборник радова«, Виша школа унутрашњих послова, Бања Лука. 
Вејновић, Д. (2003). Друштвено окружење и насиље у спорту, Центар за истраживање, 
промоцију, едукацију и маркетинг и Савез за есперанто Републике Српске, Бања Лука, стр. 
206-211. 
Вејновић, Д. (2003). Неки аспекти социологије спорта, Савремени спорт бр. 1-2, Центар за 
спорт, Бања Лука, стр. 34-37. 
Вејновић, Д. (2003). Социолошки аспекти кривичног законодавства са тежиштем на етику 
у борби против кривичних дјела, Зборник радова,  Висока школа унутрашњих послова 
Бања Лука, Бања Лука, стр. 74-93. 
Вејновић, Д. (2004). Мјесто и улога законског и подзаконског регулисања области о 
агенцијама за обезбјеђење лица и имовине и приватној детективској дјелатности, 
Дефендологија  бр. 15-16/2004; Удружење дефендолога Републике Српске, Бања Лука, стр. 
11-31. 
Вејновић, Д. (2004). Политичка култура у БиХ, Локална самоуправа бр. 6, Центар за 
промоцију цивилног друштва, Сарајево, стр. 53-58. 
Вејновић, Д. (2004). Теорија транзиције и друштвена криза, Социолошки преглед бр. 1-2, 
Социолошко друштво Србије, Београд, стр. 37-45. 
Вејновић, Д. (2004). Социолошко–политички аспекти рада полиције у заједници, «Зборник 
радова», Управа за полицијско образовање, МУП-а Републике Српске, Бања Лука. 
Вејновић, Д. (2005). Политички симболи и политички мит – различити приступи у БиХ, 
часопис «Дефендологија» бр. 17-18, Удружење дефендолога Републике Српске, Бања 
Лука. 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА ПРЕМА ТАДА ВАЖЕЋЕМ ПРАВИЛНИКУ О ИЗБОРУ У 
ЗВАЊЕ НА УНИВЕРЗИТЕТУ: 210  
Радови послије последњег избора/реизбора 
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава  сврстаних  по категоријама из члана 19. или 
члана 20.) 

Р.Б. Категорија НАСЛОВ РАДА И КРАТАК ПРИКАЗ Број 
бодова 
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1.  Члан 19, 
тачка 6 

Вејновић, Д. и други (2006). Друштвени аспекти тероризма, 
Удружење дефендолога Републике Српске Бања Лука, Бања 
Лука, стр. 206. 

6 

2.  
Члан 19, 
тачка 6 

Вејновић, Д. и Ракић, М. (2006). Систем безбједности и 
друштвено окружење, Удружење дефендолога Републике 
Српске, Бања Лука, стр. 271. 

8 

3.  

Члан 19, 
тачка 6 

Вејновић, Д. и Обреновић, П. (2012). Дефендолошки 
(заштитни, безбједносни и одбрамбени) изазови у 
међународним односима са погледом на Босну и Херцеговину, 
Европски дефендологија центар, Бања Лука, стр. 130. 

8 

4.  
Члан 19, 
тачка 6 

Вејновић, Д. и Ракић, М. (2013). Угрожавање система 
националне безбједности Републике Србије и Републике Српске, 
Европски дефендологија центар, Бања Лука, стр. 158. 

8 

5.  
Члан 19, 
тачка 6 

Вејновић, Д. и Ракић, М. (2013). Изградња капацитета 
безбједности демократске државе, Европски дефендологија 
центар, Бања Лука, стр. 135. 

8 

6.  
Члан 19, 
тачка 6 

Вејновић, Д. и Симић, С. (2014). Еколошка безбједност и 
социјална екологија, Европски дефендологија центар, Бања 
Лука, стр. 250. 

8 

7.  Члан 19, 
тачка 15 

Вејновић, Д. (2005). Социолошки аспекти војске, полиције и 
безбједносног сектора у примјени Дејтонског мировног 
споразума, Зборник радова, Академија наука и умјетности 
Републике Српске, Бања Лука. 
У раду се анализирају свестрани аспекти, приоритетно 
социолошки у функционисању војске, полиције и безбједносног 
сектора у складу са Дејтонским мировним споразумом. Посебно 
се истиче да војска, полиција и безбједносни сектор треба да 
буду деполитизовани, дезидеологизовани, професионални, а 
њихов састав да буде пропорционалан националној структури 
становништва. Своје послове и задатке треба да извршавају у 
интересу свих грађана. Сажетaк рада је на енглеском језику. 

5 

8.  Члан 19, 
тачка 11 

Вејновић, Д. и Лалић, В. (2005). «Community Policing in a 
Changing World – Case Study of Bosnia and Herzegovina», Police 
Practice & Research, An International Journal, Vol., No.4, Routlege, 
Taylor& Francis Group, pp. 363–373 
Рад је објављен на енглеском језику, а анализира односе 
друштва, државе и функционисање полиције. Посебно се истиче 
нужност функционисања полиције у складу са најновијим 
међународним стандардима, да ради у интересу свих грађана, те 
да буде професионална, деполитизована и да одражава у свом 
саставу националну структуру становништва. Анализом стања у 
БиХ детаљно се објашњава рад полиције у заједници и однос 
полиције и јавности са тежиштем на теорију и праксу у БиХ. 

10 

9.  Члан 19, 
тачка 11 

Вејновић, Д. и Лалић, В. (2005). Bosnia and Herzegovina, in: Dilip 
Das (ed.), World Police Encyclopedia, Routledge, Taylor& Francis 
Group. 
Рад је објављен на енглеском језику, у Свјетској полицијској 
енциклопедији.  У њему је извшена социолошка, правна и 
политиколошка анализа функционисања полицијских 
организација и безбједносних агенција у БиХ. Указано је на 

10 
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сложеност организације дејтонске државе БиХ, те на 
националну и сваку другу осјетљивост полицијских и 
безбједносних послова у БиХ, а у скалду са најновијим 
међународним стандардима. 

10.  

 
 
 
 
 

Члан 19, 
тачка 11 

Вејновић, Д., Лалић, В. и Шикман, М. (2010). «Private Security in 
Bosnia and Herzegovina», in: Dilip Das and Gary Cordner (ed.), 
Urbanization, Policing and Security: Global Perspectives, Global 
Trafficking in Women and Children, Routledge, Taylor& Francis 
Group (forthcoming). 
Рад је објављен на енглеском језику. У раду се сагледавају 
социолошке димензије приватне безбједности у БиХ, њена 
сарадња са институцијама ентитета у БиХ, али и њено 
функционисање и сарадња са заједничким институцијама БиХ. 
Посебно се истиче да приватна безбједност у БиХ треба да се 
развија у духу стандарда Европске Уније, да њени извршиоци 
воде рачуна о социјалној и националној структури 
становништва у БиХ. 

 
 
 
 
 

10 

11.  Члан 19, 
тачка 12 

Вејновић, Д. (2007). Мотиви, корист и задовољство од спорта, 
часопис «Дефендологија» бр. 19-20, Удружење дефендолога 
Републике Српске, Бања Лука. 
У раду се анализирају важности мотива за успјех и унапређење 
у спорту. Посебна пажња посвећује се задовољству и користи од 
спорта, спорту и безбједности заједнице, спорту и здрављу, 
спорту, младим и образовању те значају добровољаца у спорту 
и уопште сврси стратегије спорта. Истиче се да је спорт уплетен 
у одређену друштвену ситуацију економије, политике, културе, 
пропаганде и рекламе, а да социологија спорта покушава да 
нађе одговор на питања контекста и друштвене условљености 
спотра. Сажетак рада је на енглеском језику. 

6 

12.  Члан 19, 
тачка 15 

Вејновић, Д. (2007). Развој демократије, дијалога и толеранције 
у Босни и Херцеговини, Зборник радова, Академија наука и 
умјетности Републике Српске, Бања Лука. 
У раду се сагледава стање демократије, дијалога и толеранције у 
БиХ. Упозорава се на застоје у развоју, на многе примјере 
нарушвања људских права и слобода. Истиче се важност развоја 
цивилног друштва, невладиних организација, слободе медија, 
етничког помирења те нужност владавине закона и уважавања 
институција система. Сажетак рада је на енглеском језику.  

6 

13.  Члан 19, 
тачка 12 

Вејновић, Д. (2007). (Не)демоктратија, нациократија и 
тоталитаризам зауставили реформу полиције у Босни и 
Херцеговини, часопис  „Безбједност, полиција, грађани“, број 
1/2007, Министарство унутрашњих послова Републике Српске, 
Бања Лука. 
У раду се  анализом стања у БиХ указује на јачање 
централистичких, унитаристичких и недемократских тенденција 
од стране одређених институција и појединаца, а на штету 
грађана. Нациократски и тоталитаристички приступи отежавају 
све реформе, па тако и модерну реформу полиције која би била 
у интересу свих грађана. Социјална и национална структура 
БиХ је специфична и тражи законит, моралан и међународно 
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кооперативан полицијски и безбједносни систем. Сажетак рада 
је на енглеском језику.  

14.  Члан 19, 
тачка 12 

Вејновић, Д. (2007). Демократија, етнички односи и култура 
дијалога и толеранције у Босни и Херцеговини, часопис  
„Безбједност, полиција, грађани“, бр. 2/2007, Министарство 
унутрашњих послова Републике Српске, Бања Лука. 
У раду се посебно истиче да је БиХ етнички фрагментирана 
заједница. Њеном конституисању претходио је етнички сукоб на 
којег су утицали класа, култура, институционалне структуре,  
као и вањски чиниоци. Етничка непријатељства израсла су из 
споја неповјерења међу културама и разлика у моћи. Истиче се 
категорички императив кроз дијалог и трпељивост која је нужан 
услов у друштву вјерске и националне разноликости. Сажетак 
рада је на енглеском језику.  

6 

15.  Члан 19, 
тачка 12 

Вејновић, Д. (2008). Заједница, полиција, људска права и 
јавност, часопис «Дефендологија» бр. 21-22, Дефендологија 
центар за безбједносна, социолошка и криминолошка 
истраживања, Бања Лука. 
У раду се анализира однос заједнице, полиције, људских права и 
јавности. Посебно се истиче да полицајци морају да поштују и 
штите људско достојанство и да подржавају и воде рачуна о 
људским правима свих грађана. При томе треба имати у виду да 
је рад полиције подложан јавној контроли, те да истрагама и 
заштити у случајевима кршења људских права треба посветити 
максималну пажњу. Сажетак рада је на енглеском језику. 

6 

16.  Члан 19, 
тачка 12 

Вејновић, Д. (2008). Етика и морална свијест у руковођењу, 
часопис „Безбједност, полиција, грађани“, бр. 2/2008, 
Министарство унутрашњих послова Републике Српске, Бања 
Лука. 
У раду се анализира и показује важност етике у руковођењу, те 
се нуде потребна практична рјешења и понашања. Посебно се 
показује и истиче да недостатак етике у руковођењу представља 
прави и основни узрок да дође у некој институцији до избијања 
скандала или поремећаја нормалне и пожељне атмосфере. 
Сажетак рада је на енглеском језику.   

6 

17.  Члан 19, 
тачка 17 

Вејновић, Д. (2008). Друштвене промјене и безбједност и 
заштита са тежиштем на детективску дјелатност, Зборник 
радова, Факултет за безбједност и заштиту, Бања Лука. 
У раду се указује и анализира актуелни тренутак друштвених 
промјена које законито и логично утичу на безбједност и 
заштиту уопште. Посебна пажња посвећује се анализирању и 
социолошком увиду у детективску дјелатност, те се указује да 
она мора бити професионална, деполитизована, 
дезидеологизована уз максималну поштивање законитости и 
људских права и слобода. Сажетак рада је на енглеском језику.  

2 

18.  Члан 19, 
тачка 12 

Вејновић, Д. Бојанић, В. и Михајловић, Д. (2009). Вода – ресурс 
будућности, часопис «Дефендологија» бр. 25-26, Дефендологија 
центар за безбједносна, социолошка и криминолошка 
истраживања, Бања Лука. 
У раду се истиче да је вода  један од основних ресурса 
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неопходних за живот на нашој планети. Неопходна је за 
опстанак свих живих организама, али и за индустријски и 
технолошки развој. Посебно се истиче да БиХ располаже са 
значајним водним потенцијалом. Правилним кориштењем, 
квалитетном успоставом система континуиране контроле 
квалитета и управљања водама могуће је очувати стање 
природне равнотеже и квалитета воде. Посебан сегмент 
представља активно учешће јавности, тј. грађана у цјелокупном 
процесу контроле квалитета и управљања водама. Сажетак рада 
је на енглеском језику. 

19.  Члан 19, 
тачка 17 

Вејновић, Д. (2009). Говор мржње и језичке манипулације у 
Босни и Херцеговини, Зборник радова, Факултет за 
безбједност и заштиту, Бања Лука. 
У раду се посебно истиче феномен говора мржње и језичке 
манипулације у БиХ.  У говору мржње користе се ријечи или 
симболи који вријеђају једну етничку, религиозну, националну 
или расну групу у цјелини. Због тога говор мржње може бити 
директна пријетња регионалној безбједности. Посебно се 
показује да се говор мржње користи као средство политике, 
којим се у мобилизаторске сврхе служи језик политике 
оријентисане на ућуткивање или одстрањивање противника. 
Сажетак рада је на енглеском језику.  

2 

20.  Члан 19, 
тачка 12 

Вејновић, Д. (2009). Транзиција, филозофија тероризма, 
антитероризма и безбједност људи, часопис „Безбједност, 
полиција, грађани“, бр. 1/2009,  Министарство унутрашњих 
послова Републике Српске, Бања Лука. 
У раду се говори о институционалној транзицији, промјенама и 
улогама у РС и БиХ. Посебна пажња посвећује се неким 
аспектима терористичких пријетњи које изазивају страх и 
неизвјесност по људску безбједност. Показује се кроз рад да 
антитероризам не смије да буде на штету људске безбједности и 
да се на безумље терориста не смије одговарати безумљем 
државе. Веома је важно и нужно надзирање државе које се 
састоји у потреби оптималне заштите виталних државних 
вриједности од разноврсних опасности, првенствено ради 
осигурања безбједности грађана и демократске атмосфере која 
подразумијева достојанство и безбједно живљење и планирање 
будућности. Сажетак рада је на енглеском језику. 

6 

21.  Члан 19, 
тачка 15 

Вејновић, Д. (2009). Друштвени аспекти модерног туризма, 
Зборник радова, Министарство трговине и туризма Републике 
Српске и Међународно удружење научних радника, Бања Лука. 
У раду се анализирају друштвени аспекти модерног туризма. 
Посебно се указује на његову географску и економску важност, 
те мјесто и улогу истраживања и науке за унапређење туризма. 
Посебно се указује на нужност развоја сеоског туризма, те 
уопште већу потребу за финансијским улагањима у туризам. 
Сажетак рада је на енглеском језику. 

5 

22.  Члан 19, 
тачка 15 

Вејновић, Д. (2009). Маргиналије друштвене кризе и 
превазилажење сиромаштва у Републици Српској и Босни и 
Херцеговини, Зборник радова са међународног научног скупа, 

5 



10 
 

Дефендологија центар за безбједносна, социлошка и 
криминолошка истраживања, Бања Лука. 
У раду се анализирају неки аспекти друштвене кризе и потребе 
превазилажења сиромаштва у Републици Српској и БиХ. Однос 
између друштвене кризе и друштвене критике није линеаран па 
зато сва знања треба узети као индикацију за будућа системска 
промишљања о кризи друштвене свјести, о кризи морала као 
елементу глобалне друштвене кризе и превазилажења 
сиромаштва које потреса наше друштво. Сажетак рада је на 
енглеском језику. 

23.  Члан 19, 
тачка 12 

Вејновић, Д. (2009). Неке социополитичке и економске 
импликације глобализма и антиглобалних тенденција, часопис 
„Безбједност, полиција, грађани“, бр. 2/2009,  Министарство 
унутрашњих послова Републике Српске, Бања Лука. 
У раду се говори о концепту развоја свјетског или глобалног 
друштва који је постао могућ и остварљив тек у модерно доба, 
захваљујући науци, технологији, индустријској производњи и 
универзалним вриједностима које су остварене у 20. вијеку и 
разликују се од оних у претходним временима. Сажетак рада је 
на енглеском језику.  

6 

24.  Члан 19, 
тачка 15 

Вејновић, Д. (2010). Говор мржње, баналности и приземности су 
преплавиле јавну сцену БиХ и воде у  политичко насиље, 
Зборник радова са међународног научног скупа на тему: Говор 
мржње, Дефендологија центар за безбједносна, социолошка и 
криминолошка истраживања, Бања Лука. 
У овом раду се говори о говору мржње у БиХ. Говор мржње ће 
постојати док год постоји мржња. Сходно томе, мржња се не 
смије гурати испод тепиха. Она се мора рјешавати у свјести 
грађана, мора се превазилазити културом дијалога и 
толеранције. Реторика, говор мржње у БиХ покушава 
успоставити немогућу БиХ, која руши и ову могућу БиХ. Говор 
мржње треба уступити мјесто дијалогу и толеранцији. Антипод 
мржње је толеранција. Сажетак рада је на енглеском језику. 

5 

25.  Члан 19, 
тачка 12 

Вејновић, Д. и Павловић, Г. (2010). Друштвени амбијент 
приватног сектора безбједности са тежиштем на Републици 
Српској, Часопис Министарства унутрашњих послова 
Републике Српске,часопис „Безбједност, полиција, грађани“, 
бр. 1-2/10, Бања Лука. 
У овом раду се говори о друштвеном амбијенту безбједности 
људи као врховног закона, али и повећане угрожености уопште. 
Такође, у раду се са теоријског аспекта обрађују основни 
појмови везани за приватни сектор безбједности. Најприје се 
дефинише појам приватног сектора безбједности, затим се 
указује на његов историјски развој, те на основне 
карактеристике приватног сектора безбједности. Сажетак рада 
је на енглеском језику. 

6 

26.  Члан 19, 
тачка 12 

Вејновић, Д. (2010). (Не)култура окружења и насиље у спорту – 
теоријски дискурс, Часопис Министарства унутрашњих 
послова РепубликеСрпске „Безбједност, полиција, грађани“, бр. 
3-4/10, Бања Лука. 
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У овом се раду говори о спорту  и насиљу у спорту. У раду се 
још говори о јављању потреба о усавршавању технике 
обезбјеђења спортских догађаја, која заузима битну позицију у 
систему обезбјеђења основних људских и егзистенцијалних 
потреба, односно њен значај за сигурност. Организовање 
спортских догађаја је веома сложен процес, који се састоји од 
више сегмената који обухватају претходно детаљно планирање 
сваког елемента у систему организовања и обезбјеђења 
спорских догађаја. Интезитет насиља у спорту зависи од 
културе друштва у којем се одређени спортски догађај одржава. 
Сажетак рада на енглеском језику. 

27.  Члан 19, 
тачка 15 

Вејновић, Д. (2010). Социолошки аспекти узрока, 
карактеристика и спречавање корупције друштава у транзицији, 
Зборник радова са научно-стручног скупа са међународним 
учешћем под називом: Методологија изградње система 
интегритета у институцијама на сузбијању корупцције, 
Министарство унутрашњих послова-Висока школа 
унутрашњих послова. 
У раду се истиче да досадашња теоријска и практична сазнања о 
феномену корупције показују да је она раширена не само у 
неразвијеним и правно неуређеним, већ и у развијеним и правно 
уређеним државама и друштвима. Мултидисциплинарна научна 
истраживања показују да што је друштво уређеније, у њему је 
мање присутна и раширена корупција и обрнуто. Научни 
дискурс указује да је корупција посебан проблем држава и 
друштава у транзицији. Обим и раширеност корупције, те 
основни проблеми и узроци корупције у данашњим друштвима, 
су у првом реду одсуство владавине права, криза морала 
неодговорне политичке елите, изостанак политичке воље итд. 
Поремећај моралних вриједности достигао је критичку тачку 
ризичне комуникативности. У раду се истиче да су доминантне 
карактеристике корупције њена прикривеност, висок степен 
друштвене опасности, велика распрострањеност, одговарајући 
статус учиниоца, користољубивост, отежаност откривања и 
прибављања доказа и сл. Сажетак рада је на енглеском језику. 

5 

28.  Члан 19, 
тачка 12 

Вејновић, Д. (2010). Куда иде академска заједница, да ли је 
разорена?, часопис «Дефендологија» бр. 27-28, Дефендологија 
центар за безбједносна, социолошка и криминолошка 
истраживања, Бања Лука. 
У овом раду се говори о улози високог образовања. Његова 
улога је унапређење знања повећавањем граница и трагањем за 
истинама, критички испитујући увјерења и те истине, 
дефинишући границе од идеологија стечених интереса, партија 
и владе. Академске слободе и аутономија на универзитету су 
предуслов за успјешно образовање. Академска слобода 
академских чланова је индивидуална и односи се на студирање, 
учење, предавања, истраживање, дискусије, писање и креативан 
рад. Сажетак рада је на енглеском језику. 

6 

29.  Члан 19, 
тачка 15 

Вејновић, Д. и Ковачевић, Б. (2011). Политичко-дипломатска 
заштита од тероризма, Зборник радова са међународног научног 5 
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скупа на тему: Супротстављање тероризму – међународни 
стандарди и правна регулатива, Министарство унутрашњих 
послова – Висока школа унутрашњих послова и фондација Ханс 
Зајдел, Бања Лука. 
У раду се истиче да заштита од тероризма подразумијева 
организовани облик друштвене превенције, криминалну 
профилаксу као основну функцију криминалне политике. 
Спречавање тероризма подразумијева познавање политичко-
дипломатских активности, криминалних појава, политичких, 
правних, економских, социјалних и друштвених узрока и услова 
који до њих доводе. Политичко-дипломатске антитерористичке 
мјере треба да допринесу рјешавању конфликта и да буду 
усмјерене ка рјешавању сукоба средствима јавног дијалога. 
Сажетак рада је на енглеском језику. 

30.  Члан 19, 
тачка 15 

Вејновић, Д. (2011). Криза транзиције и академска заједница, 
Зборник радова са међународне научне конференције на тему 
«Криза транзиције и транзиција кризе», Универзитет за 
пословне студије Бања Лука. 
У раду се истиче да је наука дјеломично нефункционална ради 
својих оштрих политичких подјела и идеолошких опредјељења 
у историјској прилици транзиције уопште, па тако и транзиције 
академске заједнице да анализира и предвиђа догађаје. 
Посткомунистичка транзиција политичко-економских 
институција и културних образаца суочава се са бројним 
аспектима класичног проблема инеракције културе и политичке 
структуре, те из тих разлога повећава се присуство 
непримјерене транзиције академске заједнице у друштвима у 
транзицији. Рјешења за друштва у транзицији треба тражити у 
јачању улоге социјалне државе, у моралном препороду свих 
субјеката, да би се могли рјешавати нагомилани проблеми у 
сфери свакодневног живота, па тако и у академској заједници. 
Сажетак рада је на енглеском језику. 

5 

31.  Члан 19, 
тачка 17 

Вејновић, Д. (2011). Социјална, правна и морална држава могу 
ријешити незапосленост, Зборник радова са научног скупа на 
тему Актуелни тренутак незапослености у Републици Српској, 
Клуб интелектуалаца 123 и Европски дефендологија центар за 
научна, политичка, економска, социјална, безбједносна, 
социолошка и криминолошка истраживања, Бања Лука. 
Економске, политичке и друге друштвене неједнакости данас су 
постале не само превелике, него и толико дисфункционалне да 
су довеле у питање како даљу изградњу глобалног друштва, 
тако и нормално функционисање друштвеног система уопште. 
У раду се посебно истиче да социјална, правна и морална 
држава могу ријешити незапосленост. У политици 
запошљавања разликујемо активне и пасивне мјере сузбијања 
незапослености. Сажетак рада је на енглеском језику. 

2 

32.  Члан 19, 
тачка 15 

Вејновић, Д. и Средић, С. (2011). Заштита националних мањина 
у друштвима у транзицији, Зборник радова, Министарство 
трговине и туризма у Влади Републике Српске, Међународно 
удружење научних радника, AIS и Савез националних мањина 

5 
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Републике Српске, Бања Лука.  
У раду се указује на сложеност националне структуре у БиХ. 
Посебно се истиче да је неопходно спроводити заштиту 
националних мањина уопште, а приоритетно у друштвима у 
транзицији. Та друштва немају искуства демократских 
процедура, а политичка свијест и свијест уопште код грађана о 
учешћу у јавним пословима није на задовољавајућем нивоу. 
Сажетак рад је на енглеском језику. 

33.  Члан 19, 
тачка 12 

Вејновић, Д. (2011). Теоријске и практичне детерминанте 
превазилажења насиља на спортским догађајима – безбједносни 
аспекти, Часопис министарства унутрашњих послова 
РепубликеСрпске „Безбједност, полиција, грађани“, бр. 1-2/11, 
Бања Лука. 
У овом раду се говори о спортском насилништву. У раду се 
сагледавају теоријска визија и практични неспоразуми и узроци 
који изазивају насиље, обезбјеђење спортских догађаја и мјере 
за спречавање насиља и недоличног понашања на спортским 
приредбама. Безбједносни аспекти превазилажења насиља у 
спорту су саставни дио цјелокупног друштвеног амбијента, 
извиру из њега. Сажетак рада је на енглеском језику  

6 

34.  Члан 19, 
тачка 12 

Вејновић, Д. и Павловић, Г. (2011). Друштвени амбијент и 
реконструкција државног монопола над употребом силе, 
часопис «Дефендологија» бр. 29-30, Европски дефендологија 
центар за научна, политичка, економска, социјална, 
безбједносна, социолошка и криминолошка истраживања, Бања 
Лука. 
У овом раду се говори о процесу приватизације безбједности, те 
реконструкцији монопола над употребом силе. Пажња се 
посвећује узроцима и могућим пријетњама овог феномена, а 
приватизација у области безбједности, по свему судећи, је 
општеприхватљив тренд у свјетским оквирима. Држава је на 
овај начин ставила на располагање војне, полицијске и друге 
безбједносне услуге онима који имају новца да их плате. 
Сажетак рада је на енглеском језику 

6 

35.  Члан 19, 
тачка 15 

Вејновић, Д. и Средић, С. (2011). Глобални друштвени напори у 
циљу сузбијања међународног криминала, Зборник радова са 
међународног научног скупа, Криминалистичко-полицијска 
академија Београд и фондација Ханс Зајдел,Тара, Србија. 
Рад је социолошка анализа глобалних друштвених напора који 
се улажу у циљу сузбијања међународног криминала. 
Социологију девијантности интересује криминал као 
специфичан скуп дефинисаних и службено утврђених 
друштвених девијација, без обзира на то да ли су њихови 
починиоци познати или не и да ли су према њима предузете 
друштвене санкције. У ери глобализације као 
мултидимензионалног феномена који схватамо као 
продубљивање међузависности у свим аспектима модерног 
друштвеног живота, суверенитети и аутономије држава 
еродирају под ударима глобализације криминала. Организовани 
криминал у савременом свијету све се више обликује као 

5 
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међународни и непосредно је инкорпориран у природу 
међународних и националних економских, политичких и других 
друштвених односа. Промјенљивост односа и реаговања 
друштва на криминал историјски је условљена и најчешће 
зависи од схватања друштвене опасности неких видова 
позитивно-правно инкриминисаних активности. Имајући у виду 
значај и величину утицаја економских, политичких и 
социјалних криза, слабости, ограничења и промашаје 
економске, социјалне и опште политике, више је него очигледно 
да промјене друштвеног односа према криминалу нису могуће 
без корјенитих друштвених, економских, политичких, 
социјалних, културних и других промјена. 

36.  Члан 19, 
тачка 15 

Vejnović D., Pavlović G., Globalization and privatization of 
security, Zbornik radova sa naučnog skupa „Security in the post – 
conflict (western) Balkans:  Transition and challenges faced by the 
Republic of Macedonia“, Ohrid 27–28.05.2011. 
Рад је на енглеском језику. У њему се мултидисциплинарним 
приступом анализирају предности и недостаци глобализације, те 
сагледавају различити аспекти приватизације безбједности. 
Посебно се истиче да овај процес треба бити законит и у 
интересу свих грађана. 

5 

37.  Члан 19, 
тачка 17 

Вејновић, Д. и Ромић, М. (2012). Конфликти и стратегија 
рјешавања конфликата, Зборник радова са научног скупа на 
тему Конфликти и стратегија рјешавања конфликата у 
Републици Српској и Босни и Херцеговини, одржаног у Бања 
Луци 23. и 24.3.2012. године, Клуб интелектуалаца 123 и 
Европски дефендологија центар из Бање Луке, стр. 63-79. 
У раду се сагледава појам и врсте конфликата. Посебна пажња 
посвећује се унутрашњим конфликтима и њиховом 
превазилажењу. Упозорава се на конфликт на релацији менаџер-
радник. Први знаци конфликта најчешће су тензија, 
нелагодност, подозрење и врло често жеља да се сусрет са 
супротстављеном страном избјегне. Рјешавање конфликата 
представља значајан аспект пословне културе. 

2 

38.  Члан 19, 
тачка 15 

Вејновић, Д. (2012). Политичке (националне), културне (вјерске) 
подјеле и говор мржње су препознатљива обиљежја у 
Републици Српској и Босни и Херцеговини, Зборник радова са 
Међународног научног скупа на тему Политичка култура, 
дијалог, толеранција и демократија у Републици Српској и 
Босни и Херцеговини-стање, путеви и перспективе за локалне 
изборе 2012. године, одржаног у Бањој Луци 10. и 11.07.2012. 
године, Европски дефендологија центар Бања Лука, стр.1-6. 
У овом раду истиче се да су политичке (националне) и културне 
(вјерске) подјеле препознатљива обиљежја у Босни и 
Херцеговини. Такође, да то представља озбиљан проблем за 
стварање грађанског (цивилног) друштва за дужи временски 
период.  

5 

39.  Члан 19, 
тачка 12 

Вејновић, Д. (2012). Образовање и васпитање за дијалог и 
толеранцију, Годишњак Европског дефендологија центра бр. 1. 
стр. 121-128. 

6 
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У раду се говори о потреби теоријске спознаје о томе какав 
човјек треба да буде и наглашава да уколико то немамо онда у 
пракси не знамо како да васпитавамо и образујемо људске 
створове. Пред очима мора да лебди идеал човјека како би у 
свакодневном процесу васпитавања и образовања могли то да 
остварујемо, с циљем да се увјеримо да идеал живи.  

40.  Члан 19, 
тачка 15 

Вејновић, Д. (2012). Глобализација, несигурност и сиромаштво, 
Зборник радова Сиромаштво и глобална безбједност са 
међународног научног скупа на тему Сиромаштво и глобална 
безбједност, одржаног у Бањој Луци 11-12.6.2012. године, 
Социјална народна иницијатива Бања Лука и Примапром Бања 
Лука, стр.10-16. 
Рад је социолошка анализа глобалних друштвених напора, 
сагледавања утицаја сиромаштва на безбједност државе. Истиче 
се да сиромаштво и социјална неправда могу угрозити 
безбједност државе као војна пријетња. 

5 

41.  Члан 19, 
тачка 15 

Вејновић, Д. (2013). Медији, манипулација и спорт, Зборник 
радова са Четвртог међународног научног конгреса 
Антрополошки аспекти спорта, физичког васпитања и 
рекреације, одржаног у Бања Луци у новембру 2012. године, 
Универзитет у Бањој Луци, Факултет Физичког васпитања и 
спорта Бања Лука, стр. 247-255. 
У раду се сагледава пракса и теорија улоге медија у приказу 
спортских манифестација. Посебно се упозорава на опасност 
злоупотребе и манипулације медија на приказивању спортских 
актера и спортских утакмица као спектакла. 

5 

42.  Члан 19, 
тачка 15 

Вејновић, Д. (2013). Образовању вратити образ- Куда иде 
академска заједница, да ли је разорена?, Зборник радова 
Образовању вратити образ са међународног научног скупа на 
тему Наука и високо образовање у Републици Српској- стање, 
путеви и перспективе, одржаног у јулу 2013. године, Удружење 
наставника и сарадника Универзитета у Бањој Луци и Европски 
дефендологија центар Бања Лука, стр. 7-15. 
У раду се говори да напредак у науци и високом образовању у 
Републици Српској треба сматрати првим чиниоцем економског 
развитка, док би други био оно што се назива порастом знања, 
тј. обогаћивање образовања новим технолошким достигнућима. 
Како зауставити оне образовне интересне групе којима је 
основни мото профит, а не квалитетно образовање? Инвестиције 
у човјека, укључују много више од формалног образовања. 
Нема квалитетног образовања без контроле државе, озбиљне, 
модерне, правне, демократске државе. Неосвијешћени се морају 
освијестити, а неморални у високом образовању морају се 
вратити у људске, моралне оквире коректности, фер плеја. 
Васпитачи морају бити васпитани, историјски се зна гдје је 
мјесто за неваспитане и неморалне. 

5 

43.  Члан 19, 
тачка 17 

Вејновић, Д. и др. (2013). Савремено лидерство и менаџмент, 
Зборник радова са научног скупа на тему Друштвени изазови 
транзиције у 21. вијеку, одржаног у Бањој Луци 27.5.2013. 
године, Европски дефендологија центар, Бања Лука и Факултет 
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за пословно индустријски менаџмент Универзитет Унион 
Београд, стр. 53-59. 
У раду се наглашава да динамичке промјене у окружењу намећу 
неопходност организацији да се окрене демократским 
вриједностима и организовању предузећа, јер је то за сада 
најбољи начин да се уз помоћ лидерског приступа осигура 
опстанак организације у што дужем временском периоду. С 
обзиром да су у демократском моделу организовања сви 
подједнако битни у организацији, сви имају и исте задатке. То 
заправо указује да демократија и демократске вредности 
омогућавају да се рад заснива на максималном искоришћењу 
потенцијала сваке индивидуе, а зарад успјешног прилагођавања 
променама у окружењу и дугорочне ефективности организације. 
Разумијевање пословне успјешности са аспекта појединца мора 
укључити лидерство као његову манифестацију. Лидерство се 
може односити, осим у смислу постизања веће ефикасности 
предузећа, и на постизање успјеха на персоналном нивоу јер 
успјешни појединци и сами постижу високе пословне резултате 
што их ставља у позицију да могу рачунати на лидерске 
позиције у друштву. Примјетно је да многи људи данас имају 
стереотипе о позицијама лидера и менаџера у организацији. 
Најчешћи стереотип своје коријене вуче из дуго присутне 
традиционалне организације у којој је лидер усамљен на самом 
врху пирамиде руковођења, да су испод њега менаџери који 
управљају, а да су на самом дну, јасном линијом раздвајања, 
остали сарадници. 

44.  Члан 19, 
тачка 17 

Вејновић, Д. и др. (2013). Са менаџментом знања у 21. вијек, 
Зборник радова са научног скупа на тему Друштвени изазови 
транзиције у 21. вијеку, одржаног у Бањој Луци 27.5.2013. 
године, Европски дефендологија центар, Бања Лука и Факултет 
за пословно индустријски менаџмент Универзитет Унион 
Београд, стр. 187-198. 
Рад указује на значај знања за будућност. Свједоци смо сталног 
раста конкуренција како на локалној тако и на глобалној 
тржишној сцени, па је сасвим нормално да сви учесници на тој, 
веома често, нефер утакмици теже да и у таквим условима 
опстану. Учесници на конкурентској тржишној сцени су свјесни 
да је веома опасно бити у групи која се задовољава просјечном 
оцјеном, већ теже да се на тржишту појављују што чешће и што 
успјешније са производима и услугама који нуде нешто ново у 
циљу да задовољи Котлерово „очекивање потрошача“. Да би то 
постигли „врх менаџерске пирамиде“ слиједи зацртану 
стратегију стварања „организације која учи, улажући велика 
финансијска средства у стварању „интелектуалног капитала“ 
како не би милијарде долара предвиђене за иновирање и развој 
производа и услуге биле већи трошак него корист, а самим тим 
њихова конкурентска позиција би имала криву „која иде ка 
апсциси“. Традиционалне методе рада навикле су нас да се 
постојећи интелектуални ресурси веома слабо користе, 
запослени ријетко и слабо стичу нова и обнављају стара знања, 
а све то има негативне посљедице на резултате рада. Знање као 
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интелектуални капитал, који је више него потребан свим 
запосленима, налази се у главама појединаца, у стручним 
радовима, књигама, архивама, али због евидентног лошег 
односа према тим изворима и због недовољне употребе 
најсавременијих технологија, ефекти тих знања слабо се осећају 
у самој организацији, па запослени често немају ни осећај да су 
конкурентнији и да су њихова компанија и производи/услуге 
квалитетнији. Интелектуални капитал је постао главно оружје 
компанија у борби за опстанак и стварање профита. Предвиђа се 
да ће у будућности преживјети само оне компаније које науче да 
управљају знањем и које схвате да је улагање у обуку и развој 
кадрова од највеће важности. 

45.  Члан 19, 
тачка 15 

Вејновић, Д. (2014). Изазови и дилеме говора мржње са освртом 
на Босну и Херцеговину, Зборник радова „Како превазићи говор 
мржње“ са међународног научног скупа на тему „Како 
превазићи говор мржње (националне, вјерске, расне, политичке) 
и нетолеранцију у интересу што бољег етничког помирења, 
дијалога и толеранције у Босни и Херцеговини“, одржаног 
19.10.2013. године, стр. 13-29. 
У раду се теоријски и практично упозорава да говор мржње и 
злочини мржње чине државе нестабилним, небезбједним, а код 
грађана изазивају неповјерење, револт и често пута некултурно 
и национално пренаглашено понашање. Даље се указује како 
превазићи говор мржње и обезбиједити већи степен 
безбједности и сигурности за све грађане без обзира на вјеру, 
расу и нацију. 
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46.  Члан 19, 
тачка 15 

Вејновић, Д. и Француз, В. (2014). Веза глобализације и 
неједнакости, Зборник радова са међународног научног скупа 
„Глобализација и сувереност“, одржаног у Бањој Луци у 
септембру 2014. године, Европски дефендологија центар за 
научна, политичка, економска, социјална, безбједносна, 
социолошка и криминолошка истраживања, Бања Лука, стр. 
167-181. 
У раду се мултидисциплинарним приступом анализирају 
предности и недостаци глобализације, те сагледавају њени 
различити аспекти од којих је неједнакост једна од негативних 
апсеката. 
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47.  Члан 19, 
тачка 15 

Вејновић, Д. и Жупановић, Б. (2014). (Не)култура окружења и 
насиље у спорту-теоријски безбједносни дискурс, Зборник 
радова „Спорт-насиље-безбједност“ са међународног научног 
скупа на тему „Друштвени аспекти спречавања насиља и 
безбједност на спортским утакмицама“, који је одржан 24. и 25. 
10.2014. године у Бањој Луци, Удружење дипломираних 
правника унутрашњих послова Бања Лука, Европски 
дефендологија центар Бања Лука и Удружење Спорт за све 
Бања Лука, стр. 105-116. 
У раду се дају неке од препорука како превазићи насиље у 
спорту. Истиче се да је безбједност људи врховни закон, 
безбједност је основна људска потреба. У овом раду смо 
настојали, полазећи од стварних проблема, дати допринос 
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проналазећи одговарајућа рјешења. У новије вријеме, спортске 
манифестације, приредбе и догађаји постају све популарнији и 
привлаче мноштво људи који су заинтересовани за њихово 
праћење. Самим повећањем популарности спортова јавља се 
нови социолошки и друштвени проблем познатији као насиље у 
спорту. Спортски фанатици спремни су на све, чему свједоче 
најновија дешавања у нашој, а и земљама окружења, и неријетко 
исход њиховог недоличног понашања може имати смрт за 
посљедицу. У том смислу, јавља се потреба за усавршавањем 
технике обезбјеђења спортских догађаја, која заузима битну 
позицију у систему обезбјеђења основних људских 
егзистенцијалних потреба, каква је она за сигурношћу. 
Организовање спортских догађаја је веома сложен процес који 
се састоји од више сегмената који обухватају претходно 
детаљно планирање сваког елемента у систему организовања и 
обезбјеђења спортских догађаја. Неке државе су ове проблеме 
дјелимично ријешиле јаким репресивним мјерама, док друге 
државе покушавају превентивним дјеловањем да предухитре 
насиље у спорту. Свакако да интензитет насиља у спорту зависи 
од културе друштва у којем се одређени спортски догађај 
одржава.  

48.  Члан 19, 
тачка 15 

Вејновић, Д. и Ракић, М. (2014). Друштвено окружење, 
неспоразуми и насиље у спорту, Зборник радова „Спорт-
насиље-безбједност“ са међународног научног скупа на тему 
„Друштвени аспекти спречавања насиља и безбједност на 
спортским утакмицама“, који је одржан 24. и 25. 10.2014. године 
у Бањој Луци, Удружење дипломираних правника унутрашњих 
послова Бања Лука, Европски дефендологија центар Бања Лука 
и Удружење Спорт за све Бања Лука, стр. 9-13. 
У раду се истиче да живимо у вријеме насиља и насиљу 
времена. Насиље у спорту није могуће посматрати изван 
контекста друштвеног насиља уопште, јер је оно само један од 
његових сегмената. Није спорно да већина друштвених актера 
тумачи спорт као игру. Међутим, социологија као наука, 
стварајући такозване „конструкторе другог степена“, утврдила 
је да спорт престаје да буде игра и да све више наликује раду, 
бизнису и забави. Насиље је један од облика „кварења игре“ у 
спорту. Масовни медији имају велику улогу по питању насиља у 
томе што они пресудно утичу, како на осуду и одбацивање тако 
и на оправдавање и прихватање насиља. Однос медија, насиља и 
медијског насиља у спорту је такав да масмедији имају велики 
утицај на спорт, а у случају његове презентације и формирања 
специфичне спортске супкултуре и пресудан. Темељно питање 
је да се укаже на могуће путеве контроле, сузбијања и 
каналисања насиља у спорту у пожељном правцу. 
Превазилажење насиља у спорту захтијева измјене у физичком 
и спортском образовању, другачији однос човјека према свом 
тијелу и нарочито према тијелу других људи. Доминантна су 
мишљења да док год друштво буде производило побједнике и 
побјеђене и у коме најчешће нема мјеста за побјеђене, насиљем 
ће се покушавати остварити циљ - побједа. Насиље публике и 
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учинак нереда повезује се са свестраним узроцима који те 
нереде изазивају. Када нереди на спортским приредбама 
постану чести и са озбиљним посљедицама позивају се у помоћ 
научници да систематским истраживањима понуде и помогну 
спорту.  

49.  Члан 19, 
тачка 15 

Вејновић, Д. и Жупановић, Б. (2014). Теоријске и практичне 
детерминанте насиља и превазилажење насиља на спортским 
догађајима-безбједносни аспекти, Зборник радова „Спорт-
насиље-безбједност“ са међународног научног скупа на тему 
„Друштвени аспекти спречавања насиља и безбједност на 
спортским утакмицама“, који је одржан 24. и 25. 10.2014. године 
у Бањој Луци, Удружење дипломираних правника унутрашњих 
послова Бања Лука, Европски дефендологија центар Бања Лука 
и Удружење Спорт за све Бања Лука, стр. 127-136. 
У овом раду се истиче да спортско насилништво, као облик 
људске деструкције, заслужује и научни аспект провјере да ли 
такво понашање има теоријско објашњење. Два су правца 
трагања за смислом научног тумачења насилништва. Један је у 
евидентно присутној оријентацији да се оно објашњава 
психологијом масе и групе, и други покушај је да се у оквиру 
датих класичних теорија девијација, и агресивности посебно, 
доведе у контекст спортско насилништво као специфичан 
феномен. У раду се сагледавају теоријска визија и практични 
неспоразуми, узроци који изазивају насиље, обезбјеђење 
спортских догађаја и мјере за спречавање насиља и недоличног 
понашања на спортским приредбама. Безбједносни аспекти 
превазилажења насиља у спорту саставни су дио цјелокупног 
друштвеног амбијента, извиру из њега, недовољно су 
истражени, те им треба посветити више теоријске и практичне 
пажње. 
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50.  Члан 19, 
тачка 15 

Вејновић, Д. и Ракић, М. (2014). Урбано окружење и насиље у 
спорту, Зборник радова „Спорт-насиље-безбједност“ са 
међународног научног скупа на тему „Друштвени аспекти 
спречавања насиља и безбједност на спортским утакмицама“, 
који је одржан 24. и 25. 10.2014. године у Бањој Луци, 
Удружење дипломираних правника унутрашњих послова Бања 
Лука, Европски дефендологија центар Бања Лука и Удружење 
Спорт за све Бања Лука, стр. 151-159. 
Основна питања која се разматрају у овом раду су: Да ли град 
сам по себи може да буде «произвођач» разних облика 
друштвено непожељних стања, међу којима су и насиље и 
агресија које се јављају око спорта? Да ли насиље и агресија 
уопште (па и око спорта) и надаље криминал могу да имају 
своје урбане облике? Аналитичким поступком долази се до 
одређених одговора у свим назначеним случајевима. Да ли се 
насиље и агресија «око спорта» могу посматрати ван осталих 
аномичких појава које се дешавају у граду? Каква је и колико 
снажна веза између процеса урбанизације и нових облика 
градског насиља, па и оног који се јавља «око спорта»? На који 
начин су појаве урбаног вандализма посредоване културно- 
генетичким обиљежјима друштва? Каква је веза између 
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величине града и облика и интезитета насиља «око спорта»? У 
којој мјери просторни детерминизам утиче на појаве градског 
криминала, па и насиља «око спорта»? Како сва ова питања 
имају шири друштвени контекст, то се на њих одговара онако 
како се и град као друштвени феномен може разумјети. А то 
значи да је свака појава условљена својим ширим друштвеним 
контекстом; у овом случају насиље и агресија који се јављају 
око спорта, представљају рефлексије одређених друштвених 
стања. 

51.  Члан 19, 
тачка 16 

Вејновић, Д и Мацановић, Н. (2014). Значај цјеложивотног 
учења у спровођењу институционалног преваспитног 
третмана осуђених лица и њиховој ресоцијализацији, Зборник 
резимеа са међународног научног скупа на тему Актуелности у 
едукацији и рехабилитацији особа са сметњама у развоју, који је 
одржан 28-30. новембра 2014. године у Смедереву, Ресурни 
центар за специјалну едукацију, Смедерево, стр. 43. 
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52.  Члан 19, 
тачка 12 

Вејновић, Д. и др. (2014). Еколошки криминал и мјере сузбијања, 
часопис „Безбједност-Полиција-Грађани“ бр. 3-4/2014, 
Министарство унутрашњих послова Републике Српске, Бања 
Лука, стр. 43-52. 
У раду се говори да је загађење животне средине, које је 
посљедица еколошког криминала који се тешко открива, 
нежељена друштвена појава којој доприноси убрзан научно-
технолошки развој. Раст људске популације и економски и 
укупан развој неусклађен с могућностима екосфере, проузрокује 
промјене које могу озбиљно да угрозе људски опстанак. Због 
тога је неопходно указивати на спречавање, сузбијање и 
санкционисање еколошког криминала, који никако не може 
бити на нивоу друштвене осуде, већ изискује интервенцију 
државе. Главна мјера државе за сузбијање еко-криминала јесте 
постојање адекватног правног оквира који би био примијењен у 
пракси. Док се у чланицама Европске уније велика пажња 
посвећује еколошком криминалу и посљедицама које он 
изазива, у државама које нису чланице ЕУ његово третирање је 
још увијек у почетној фази и није могуће формирати поуздану 
представу о овој појави. Стога се значај заштите животне 
средине намеће као глобални изазов модерног друштва, а 
посебно друштава која су у процесу транзиције и 
прилагођавања развијеним системима. У свему томе значајну 
улогу има еколошка етика, која је основа за изградњу 
универзалне етике као јединствене свијести човјечанства и 
уједначеног моралног нормативног система. У овом раду биће 
анализиран еколошки криминал са приједлозима неких мјера 
које би требало да отклоне његове узроке и излијече посљедице 
изазване његовим дјеловањем. 

6 

53.  Члан 19, 
тачка 25 

Главни уредник три Зборника радова са међународних научних 
скупова. 15 

54.  Члан 19, 
тачка 26 

Главни и одговорни уредник часописа Дефендологија у времену 
од 1997–2015.  3 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА ПРЕМА ВАЖЕЋЕМ ПРАВИЛНИКУ О ИЗБОРУ У ЗВАЊЕ 
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НА УНИВЕРЗИТЕТУ: 255 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 465 
 
 
г) Образовна дјелатност кандидата: 
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  сврстаних по категоријама из члана 
21.) 

Прије избора у звање доцента 
Вејновић, Д. (1995). Државна безбједност-обавјештајне службе, МУП Републике Српске и 
»Глас Српске«, Бања Лука, стр. 166. 
Вејновић, Д. Стојановић, М. и Ајдуковић, Д. (1998). Шифром против компјутерског терора, 
Удружење дефендолога Републике Српске и »Глас Српске«, Бања Лука, стр. 163.  

Прије избора у звање ванредног професора 
Вејновић, Д. (2002). Дефендологија – друштвени аспекти безбједности модерне државе, 
Виша школа унутрашњих послова, Бања Лука, стр. 404.  
Вејновић, Д. (2003). Политичка култура, дијалог, толеранција и демократија у Босни и 
Херцеговини, (на српском и енглеском језику), Удружење дефендолога Републике Српске 
Бања Лука и Градска управа Бања Лука, Бања Лука, стр. 58.  
Вејновић, Д. Башић, Н. и други (2003). Сигурносне студије у транзицији,  Центар за 
превенцију конфликата Универзитета у Бихаћу и Центар за геостратешка истраживања 
Универзитета у Бањој Луци, стр. 363. 
Вејновић, Д. (2004). Социологија – одабране теме, Висока школа унутрашњих послова, Бања 
Лука, Бања Лука, стр. 575.  
Гостујући професор на настави постдипломских студија Факултета безбједности 
Универзитета у Београду, Полицијске академије у Београду, Факултета безбједности у 
Скопљу. 
Гостујући професор на Универзитету у Бихаћу, Сарајеву и Мостару.  
Извођење наставе на Шумарском факултету, Факултету физичког васпитања и спорта 
Универзитета у Бањој Луци и Високој школи унутрашњих послова у Бањој Луци.  
УКУПАН БРОЈ БОДОВА ПРЕМА ТАДА ВАЖЕЋЕМ ПРАВИЛНИКУ О ИЗБОРУ У 
ЗВАЊЕ НА УНИВЕРЗИТЕТУ: 40 
 

 

Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број бодова сврстаних по категоријама из члана 
21.) 

Р.Б. Категорија НАСЛОВ РАДА Број 
бодова 

1члан 21, 
тачка 2 

 
Вејновић, Д. (2006). Социологија спорта, Факултет физичког 
васпитања и спорта Бања Лука, Бања Лука, стр. 247. 6 
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2члан 21, 
тачка 2 

Вејновић, Д. и Шикман, М. (2007). Дефендологија – друштвени 
аспекти безбједности модерне државе, друго – измјењено и 
допуњено издање, Висока школа унутрашњих послова, Бања Лука,  
стр. 553. 

6 

3члан 21, 
тачка 2 

Вејновић, Д. и Вејновић, В. (2008). Пословна култура, 
Универзитет за пословне студије, Бања Лука, стр. 242. 

6 

4члан 21, 
тачка 2 

Вејновић, Д. (2009). Социологија, Факултет за безбједност и 
заштиту, Бања Лука, стр. 347. 

6 

5члан 21, 
тачка 2 

Вејновић, Д. (2012). Социологија, Европски дефендологија центар, 
Бања Лука, стр. 237. 

6 

6члан 21, 
тачка 2 

Вејновић, Д. (2012). Пословна култура-етика и комуникација, 
Европски дефендологија центар, Бања Лука, стр. 242. 

6 

7члан 21, 
тачка 2 

Вејновић, Д. и др. (2014). Теорија и социологија спорта, Европски 
дефендологија центар, Бања Лука и Удружење наставника и 
сарадника Универзитета у Бањој Луци, Бања Лука, стр. 319. 6 

8члан 21, 
тачка 2 

Вејновић, Д. и др. (2014). Развој и управљање људским ресурсима-
одабране теме, Удружење наставника и сарадника Универзитета 
у Бањој Луци и Европски дефендологија центар, Бања Лука, стр. 
323. 

6 

9члан 21, 
тачка 13 

Ненад Цвијановић, Друштвена криза и пословни процеси, 
менторство у изради магистарског рада, 2008–2009. године, 
Универзитет за пословне студије, Бања Лука. 

4 

1члан 21, 
тачка 13 

Менсур Ћемаловић, Социо-економски аспекти глобализације, 
менторство у изради магистарског рада, 2008–2009. године, 
Универзитет за пословне студије, Бања Лука. 4 
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1члан 21, 
тачка 13 

Ања Глигић, Савремено образовање за менаџмент, менторство у 
изради магистарског рада, 2008–2009. године, Универзитет за 
пословне студије, Бања Лука. 4 

1члан 21, 
тачка 12 

Мр Драган Радишић, Трансформација војске ентитета и 
оружане снаге БиХ са посебним освртом на систем контроле, 
члан комисије за одбрану докторске дисертације 2008–2010. 
године, Факултет безбједности Универзитета у Београду. 3 

1члан 21, 
тачка 12 

Мр Срђан Миленковић, Економија хуманог капитала и 
едукативни менаџмент, члан комисије за одбрану докторске 
дисертације 2008–2010. године, Универзитет за пословне студије, 
Бања Лука. 

3 

1члан 21, 
тачка 12 

Мр Стеван Дакић, Угрожавање безбједности модерне државе и 
менаџмент, ментор за одбрану докторске дисертације 2012–2014. 
године, Универзитет Унион, Београд. 3 

1члан 21, 
тачка 5 

Гостујући професор на настави постдипломских и додипломских 
студија Државног универзитета унутрашњих послова Украјине - 
Лавов. 

3 

1члан 21, 
тачка 8 

Гостујући професор на настави постдипломских и додипломских 
студија:  
- Факултета безбједности Универзитета у Београду,  
- Криминалистичко-полицијске академије у Београду,  
- Факултета безбједности у Скопљу. 

9 

1члан 21, 
тачка 8 

Гостујући професор на настави постдипломских и додипломских 
студија: 
- Универзитета у Бихаћу,  
- Универзитета у Сарајеву,  
- Универзитета у Мостару. 

6 

1члан 21, 
тачка 10 

Други облици међународне сарадње (преко 50 предавања, 
научних скупова, стручних скупова, семинара, радионица на теме 
из области социологије, пословне културе, комуникације, 
дефендологије, конфликтологије, пословне етике и сл. Корисници 
едукација су били НВО, предузећа, институције, локалне 
заједнице у Републици Српској, Босни и Херцеговини, Србији и 
региону). 

3 

1члан 21, 
тачка 18 

Менторство кандидата за завршни рад првог циклуса. 55 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА ПРЕМА ВАЖЕЋЕМ ПРАВИЛНИКУ О ИЗБОРУ У 
ЗВАЊЕ НА УНИВЕРИТЕТУ: 145  

 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 185 
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д) Стручна дјелатност кандидата: 
Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.) 

Прије избора у звање доцента 
Уредник часописа Дефендологија и преко 30 књига од 1997-2005. 
Вејновић, Д. (1997). Полиција у вишенационалној и вишестраначкој Републици Српској у саставу 
БиХ, Руководилац пројекта, Европска унија, Брисел, Пројекат бр. 10 БОС/97. 
Вејновић, Д. (1999). Дефендологија у Републици Српској, Руководилац пројекта, Удружење 
дефендолога Републике Српске, Бања Лука. 
Вејновић, Д. (2000). Развој невладиних организација, Руководилац пројекта, Међународна 
православна добротворна организација САД-а, Бања Лука. 
Вејновић, Д. (2000). Политичка култура као дио опште културе у функцији мировног процеса и 
демократизације БиХ, Руководилац пројекта, Центар за геостратешка истраживања 
Универзитета у Бањој Луци, Бања Лука. 
Вејновић, Д. (2000). Дијалог, толеранција и демократија у БиХ, Руководилац пројекта, Центар за 
геостратешка истраживања Универзитета у Бањој Луци и Центар за стратешке студије  
Италије – Рим, Бања Лука.  
Вејновић, Д. (2001). Грађани помажу полицији у борби против криминала, Руководилац пројекта, 
Центар за геостратешка истраживања Универзитета у Бањој Луци и Удружење дефендолога 
Републике Српске, Бања Лука. 

Прије избора у звање ванредног професора 
Вејновић, Д. (2001). Друштвено окружење и насиље у спорту, Руководилац пројекта, Центар за 
социолошка истраживања при катедри за филозофију и социологију Филозофског Факултета у 
Новом Саду и Удружење дефендолога Републике Српске, Нови Сад – Бања Лука.  
Вејновић, Д. (2001). Мјешовите иницијативе едукације кадра за борбу против корупције и 
организованог криминала у Босни и Херцеговини, Руководилац пројекта, Центар за геостратешка 
истраживања универзитета у Бањој Луци и ОЕБС, Бања Лука. 
Вејновић, Д. (2002). Цивилна контрола рада полиције и других органа формалне друштвене контроле 
у свјетлу поштивања и заштите људских права и слобода у Босни и Херцеговини, Руководилац 
пројекта, Центар за геостратешка истраживања универзитета у Бањој Луци и 
Међууниверзитетски комитет за сигурносне студије на нивоу Босне и Херцеговине Сарајево. 
Вејновић, Д. (2002). Медији и демократија у Босни и Херцеговини, Руководилац пројекта, Центар за 
геостратешка истраживања Универзитета у Бањој Луци и Форум невладиних организација Бања 
Лука, Бања Лука. 
Вејновић, Д. (2003). Друштвени аспекти безбједности Босне и Херцеговине, Руководилац пројекта, 
Центар за геостратешка истраживања универзитета у Бањој Луци и Удружење дефендолога 
Републике Српске, Бања Лука. 
Вејновић, Д. и други (2003). Рад полиције у заједници, Руководилац пројекта, Висока школа 
унутрашњих послова у Бањој Луци, Бања Лука. 
Вејновић, Д. и други (2004). Агенције за обезбјеђење лица и имовине  и привати безбједносни сектор 
у функцији дефендологије грађана, друштва и државе, Руководилац пројекта, Удружење 
дефендолога Републике Српке, Бања Лука.  
Вејновић, Д. и други (2004). Европски регионални интеркултурни центар – међународна установа за 
инеркултурни дијалог Љубљана, културну и научну сарадњу на подручју Југоисточне Европе, 
Руководилац пројекта.   Удружење дефендолога Републике Српке, Бања Лука. 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА ПРЕМА ТАДА ВАЖЕЋЕМ ПРАВИЛНИКУ О ИЗБОРУ У 
ЗВАЊЕ НА УНИВЕРЗИТЕТУ: 60 
Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 
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(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.) 
 

РБ Категорија НАСЛОВ РАДА Број 
бодова 

1.  Члан 22, 
тачка 2 

Вејновић, Д. (2006). Право на право, Центар за геостратешка 
истраживања Универзитета у Бањој Луци и Удружење 
дефендолога Републике Српске Бања Лука, стр. 51. 

3 

2.  Члан 22, 
тачка 2 

Вејновић, Д. Бојанић, В. Лалић, В. Хелдић, Е. Весић, М. и Риђић, 
Д. (2008). Млади, школа и превенција социјално неприхватљивих 
понашања, Град Бања Лука и Дефендологија центар за 
безбједносна, социолошка и криминолошка истраживања, Бања 
Лука, стр. 118. 

1,5 

3.  Члан 22, 
тачка 2 

Вејновић, Д. Тривуновић, Ј. Матијевић, М. Ђокић, П. Вртовец, З. 
Лалић, В. Шикман, М. Перко, Ј. и Ђукић, С. (2008). 
Детективска дјелатност – теоријски и практични аспекти по 
стандардима Европске уније, Детективска зборница Републике 
Словеније Љубљана и Дефендологија центар за безбједносна, 
социолошка и криминолошка истраживања, Бања Лука, стр. 152. 

1,5 

4.  Члан 22, 
тачка 2 

Вејновић, Д. Лалић, В. Павловић-Грбић. Н. Павловић, Г. и 
Понорац, Т. (2011). Политичка култура и говор мржње у Босни 
и Херцеговини, Европски дефендологија центар за научна, 
политичка, економска, социјална, безбједносна, социолошка и 
криминолошка истраживања, Бања Лука, стр. 101. 

1,5 

5.  Члан 22, 
тачка 2 

Вејновић, Д. Маричић, С. Делибашић, Е. Праскић А. (2012). 
Увод у социјални дијалог у области школства у Босни и 
Херцеговини, Бања Лука, стр. 78. 
Публикација је штампана двојезично, на српском и енглеском 
језику. 

1,5 

6.  Члан 22, 
тачка 2 

Вејновић, Д. (2014). Насиље и спорт- узроци, посљедице и 
стратегије превазилажења, Европски дефендологија центар, 
Бања Лука, стр. 112. 

3 

7.  Члан 22, 
тачка 2 

Вејновић, Д. (2014). Политичка култура, дијалог, толеранција и 
демократија у Босни и Херцеговини - друго издање, Клуб 
студената Факултета политичких наука Бања Лука и Европски 
дефендологија центар Бања Лука, стр. 101. 
Књига је објављена на српском и енглеском језику. 

3 

8.  Члан 22, 
тачка 2 

Вејновић, Д. и Лалић, В. (2015). Књига о књигама - 18 година 
дефендологије, Европски дефендологија центар, Бања Лука, стр. 
246. 

3 

9.  Члан 22, 
тачка 4 

Вејновић, Д. (2012). Обука и развој државних службеника 
Републике Српске у контексту реформе јавне управе, часопис 
Модерна управа бр.7/8, Агенција за државну управу Републике 
Српске, Бања Лука, стр.131-138. 
У овом раду се говори о потреби адекватне обуке државних 
службеника у контексту прилагођавања европским стандардима 
понашања запослених јавне управе.Посебно се истиче 
неопходност потребе понашања  државних службеника у складу 
са етичким кодексом. 

2 

10.  Члан 22, 
тачка 4 

Вејновић, Д. Војводић, М. (2013). Статистичка анализа 
ставова средњошколаца о говору мржње на спортским 2 
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теренима, Зборник радова Омладина и понашање, Удружење 
дипломирани правници унутрашњих послова и Европски 
дефендологија центар, Бања Лука, стр. 71-82. 
У овом раду се говори о узроцима говора мржње на спортским 
теренима и анализи ставова које имају  средњошколаци према 
тим узроцима. Пошто су средњошколци међу најбројнијим 
навијачима на спортским манифестацијама и такмичењима, они 
су и компетентни да изнесу своје ставове о узроцима који 
доводе до говора мржње на тим такмичењима. Резултати 
истраживања су показали да средњошколци имају мишљење да 
је говор мржње веома много присутан на спортским 
такмичењима и да има велики број узрока који доводе до тога, 
неки у мањем, а неки у већем обиму. Ово истраживање је 
показало и то који узрок по њиховом мишљењу највише 
доприноси говору мржње, а који најмање, као и постојање 
разлика у ставовима између испитаника с обзиром на њихове 
године, односно на разреде које похађају у односу на неке 
узроке. Претпоставка да је став средњошколаца да је говор 
мржње на спортским теренима веома присутан је потврђена, а 
дио хипотезе који се односи на разлике у ставовима с обзиром 
на године, односно висину разреда је само дјелимично 
потврђена. 

11.  Члан 22, 
тачка 6 

Вејновић, Д. Вејновић, Т. (2013). Савремени изазови и штетни 
утицаји у контексту друштвеног развоја омладине, Зборник 
радова Омладина и понашање, Удружење дипломирани 
правници унутрашњих послова и Европски дефендологија 
центар, Бања Лука, стр. 22-34. 
У раду се наглашава да друштво у коме живимо у значајној 
мјери карактеришу процеси (само)разарања, који су у неким 
подручјима друштвене реалности дошли до фазе гдје је 
оправдано говорити о разореном друштву. Криза идентититета, 
психичка оптерећења, рушења система вриједности, 
безперспективност, економска зависност због незапослености 
представљају посљедице које стоје у уској вези са социо-
економском и културно-историјском ситуацијом у друштву. 
Стандард омладинске популације (економски фактор) јесте 
чинилац који одлучујуће утиче на степен задовољавања 
културних потреба, јер што је стандард нижи количина 
материјалних средстава која се може издвојити за задовољавање 
било које потребе је све мања. Млади први реагују на друштвене 
промјене и заокрете и они први сносе посљедице тих промјена, а 
по неким ауторима омладина представља једну од најрањивијих 
група у процесу транзиције. Тешко је промијенити положај 
омладине без општих промјена у цијелом друштву. Положај 
омладине је, с једне стране, производ општег стања у друштву, 
а, с друге стране, производ дјеловања систематских мјера на 
побољшању катастрофалног стања у коме се данашња омладина 
налази. 

2 

12.  Члан 22, 
тачка 5  

Вејновић, Д. и др. (2014), Мржња и геноцид, Тематски Зборник 
са четвртог националног конгреса о дјеци и наталитету „Србија- 2 
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свећа која догорева“, одржаног у осмом мјесецу 2014. године, 
Удружење „Опстанак“ за борбу против беле куге и обнављање 
становништва, Београд, стр. 95-109. 
У раду се наглашава да мржња постоји одувијек те да сходно 
томе, она се не смије гурати испод тепиха, због тога што веома 
често доводи и до најтежих злочина. Међу њима су и геноцид.  
Мржња се мора се превазилазити културом дијалога и 
толеранције.  

13.  Члан 22, 
тачка 11 

Вејновић, Д. (2009). Руководилац пројекта: Политичка култура, 
дијалог и толеранција у Босни и Херцеговини, национална и 
вјерска мржња - узроци, стање и стратегије превазилажења, 
Дефендологија центар за безбједносна, социолошка и 
криминолошка истраживања и Министарство науке и 
технологије, Влада Републике Српске, Бања Лука. 

3 

14.  Члан 22, 
тачка 11 

Вејновић, Д. (2010). Руководилац пројекта: Насиље и спорт у 
Републици Српској и Босни и Херцеговини - узроци, посљедице и 
стратегије превазилажења, Дефендологија центар за 
безбједносна, социолошка и криминолошка истраживања и 
Министарство науке и технологије, Бања Лука. 

3 

15.  Члан 22, 
тачка 11 Главни уредник 20 књига. 60 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА ПРЕМА ВАЖЕЋЕМ ПРАВИЛНИКУ О ИЗБОРУ 
У ЗВАЊЕ НА УНИВЕРИТЕТУ: 92  

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 152  
 

 
У претходном изборном периоду кандидат је на основу анкете од стране студената 
оцјењиван: 
у академској 2011/2012. години – са оцјеном изврсно (4, 35), 
у академској 2012/2013. години – са оцјеном изврсно (4, 67), и 
у академској 2013/2014. години – са оцјеном изврсно (4, 29), 
На основу таквих оцјена Комисија кандидату, у складу са чланом 25. Правилника додјељује 
30 бодова. 

 

 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 832 

 
Други кандидат и сваки наредни ако их има (све поновљено као за првог кандидата) 

 
III. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

 
Увидом у документацију, односно након детаљног разматрања доспјеле пријаве по 

расписаном конкурсу Комисија констатује да пријављени кандидат ванредни професор 
Дефендологије и редовни професор Социологије, др Душко Вејновић испуњава све услове да 
се изабере у научно-наставно звање редовног професора прописаног чланом 75 и 78 Закона о 
високом образовању Републике Српске и чланом 131 Статута Универзитета у Бањој Луци. 
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Кандидат је провео одговарајући период у звању ванредног професора, четири године је 
редовни професор социологије, има објављених 20 књига и преко 50 научних и стручних 
радова у признатим публикацијама, након избора у звање ванредног професора, те је био 
ментор тројици кандидата, који су успјешно одбранили магистарски рад, а двојици кандидата 
је био члан комисије приликом одбране, а једнм кандидату ментор на докторској дисертацији. 
Такође, изводио је наставу као гостујући професор на постдипломским и додипломским 
студијама како на домаћим тако и на иностраним универзитетима. 
        Ванредни професор дефендологије, редовни професор социологије, др Душко Вејновић, 
показао је изузетне способности за научно-истраживачки рад, изражену зрелост и смисао за 
наставни рад, организовање научних скупова, издавачку дјелатност, уређивачку дјелатност 
научних часописа, зборника и књига, опредијељеност за додатно усавршавање и рад са младим 
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