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II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

Први кандидат 
 

1) Основни биографски подаци: 
Име, имена оба родитеља, и презиме: Борислав (Петар и Босиљка) Ђукић 
Датум и мјесто рођења: 20.03.1970.године, Инђија 
Установе у којима је био запослен: Од 1997. до  2001. године Обавјештајно-

безбједносна служба Републике Српске, 
од 2001. године до данас Министарство 
унутрашњих послова Републике Српске. 

Радна мјеста: Од 1997. до 2001. године инспектор у 
Обавјештајно-безбједносној служби 
Републике Српске, 
Од 2001. до 2003. године начелник СЈБ 
Рибник МУП РС, 
Од 2003. до 2006. године инспектор у 
криминалистичкој служби ПС Рибник 
МУП РС, 
Од 2006.. до 2012. године командир ПС 
Рибник МУП РС, 
Од 2012. године до данас инспектор за 
полицијску групу предмета (аистент на 
предметима Рад полиције у заједници и 
Полицијске операције) Висока школа 
унутрашњих послова, Управа за 
полицијско образовање МУП РС. 

Научна и/или умјетничка област: Организација и послови полиције 
Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

- 

  
2) Дипломе и звања: 

Основне студије: 
Назив институције: Пољопривредни факултет 
Звање: дипл.инж.пољопривреде – 

Агроекономски смјер 
Мјесто и година завршетка: Нови Сад, 1994. године 
Просјечна оцјена: 9,03 

 
Постдипломске/мастер студије: 

Назив институције: Факултет за безбједност и заштиту Бања 
Лука 

Звање: магистар наука безбједности и заштите 
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Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2011. године 
Просјечна оцјена: 9,20 
Наслов магистарског рада: Кривично-правни и криминалистички 

аспекти насиља у породици у Републици 
Српској 

Научна/умјетничка област: Безбједност и криминалистика 
 

Докторске студије/докторат: 
Назив институције: докторанд на Факултету за безбједност и 

заштиту Бања Лука 
Звање:  
Мјесто и година завршетка:  
Назив докторске дисертације:  
Научна/умјетничка област:  
Претходни избори у наставна и научна 
звања (институција, звање, период) 

На основу приједлога Сената Високе 
школе унутрашњих послова који је 
донесен на сједници Сената 25.06.2013. 
године, Сената Универзитета у Бањој 
Луци је донио одлуку број: 02/04-3.2941-
16/13 из 2013. године којом је Борислав 
Ђукић изабран у звање асистента за ужу 
научну област Организација и послови 
полиције, на наставном предмету Рад 
полиције у заједници, на период од 
четири године. 

 
 

3) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 
1. Радови прије последњег избора/реизбора 

(навести све радове сврстане по категоријама из члана 19. или члана 20. без приказа) 
 
1. мр Борислав Ђукић, ''Образовање и обука запослених у полицији'', Часопис 
Министарства унутрашњих послова Републике Српске ''Безбједност – Полиција - 
Грађани'', број: 3-4/12, Управа за полицијско образовање, Бања Лука, 2012. године, 
ISSN 1840-0698, УДК 351.74  
2. мр Борислав Ђукић, Драгана Вујић, ''Специфичности кривичног дјела насиља у 
породици у кривичном законодавству Републике Српске'', Часопис Министарства 
унутрашњих послова Републике Српске ''Безбједност – Полиција - Грађани'', број: 1-
2/13, Управа за полицијско образовање, Бања Лука, 2013. године, ISSN 1840-0698, 
УДК 351.74  
3. мр Борислав Ђукић, Александар Миладиновић, Витомир Петричевић ''Безбједност 
и интернет'', Зборник радова међународне научностручне конференције ''Балкан 
између прошлости и будућности – безбједност, рјешавање конфликата и 
евроатланске интеграције, Факултет за безбједност Скопје, 5-8 јуни, Охрид, 2013. 
године 
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2. Радови послије последњег избора/реизбора 
(навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава сврстаних по категоријама из члана 19. 

или члана 20.) 
Редни 
број 

Члан и 
категорија  

Наслов рада  Број 
бодова 

1.  Члан 19. 
тачка 12. 
Правилника 
- прегледни 
научни рад у 
часопису 
националног 
значаја 

мр Душко Пена, мр Борислав Ђукић, ''ОДНОС 
ПОЛИЦИЈЕ И ЈАВНОСТИ СА АСПЕКТА ПРИМЈЕНЕ 
КОНЦЕПТА РАДА ПОЛИЦИЈЕ У ЗАЈЕДНИЦИ '', 
Часопис Министарства унутрашњих послова Републике 
Српске ''Безбједност – Полиција - Грађани'',  број: 3-
4/13, Управа за полицијско образовање, Бања Лука, 
2013. године, ISSN 1840-0698, УДК 351.74  
Кратак приказ рада: Примјена концепта рада полиције 
у заједници условљена је бројним претпоставкама 
везано за обуку и селекцију кадра, обуку у примјени 
концепта у пракси, стварање адекватне организације 
полиције која подржава примјену концепта и друго. 
Једна од посебно битних претпоставки успјешне 
примјене концепта везана је за изградњу односа 
повјерења између полиције и грађана, односно 
партнерског односа. У том смислу, градња односа 
полиције и јавности, поставља се као нека врста 
претходне претпоставке за примјену концепта рада 
полиције у заједнице у правом смислу, онако како то 
овај концепт и подразумијева. Ради се у ствари о 
односима повјерења и међусобног уважавања једних од 
стране других, створених кроз стицање неке врсте 
угледа полиције у одређеној заједници. Само полиција 
коју јавност идентификује позитивним предзнаком, 
може рачунати да има реалне претпоставке да изгради 
концепт рада полиције у заједници на здравим 
основама. То је дугорочан и мукотрпан посао који 
подразумијева одговарајући статус полиције у 
заједници и са нивоа полицијске организације и са 
нивоа појединца – репрезента те организације у 
заједници. Те релације је неопходно стално дограђивати 
и обогаћивати, јер концепт рада полиције у заједници је 
креативан процес који тражи сталну надоградњу и нова 
и нова доказивања. За успјешну примјену концепта рада 
полиције у заједнице, не смије се дозволити луксуз да 
ти односи не буду добри, јер не само да се примјена 
концепта инхибира у пракси, већ се изграђено 
повјерење може потпуно нарушити до граница 
непроводивости концепта.  
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2.  Члан 19. 
тачка 12. 
Правилника 

3. мр Борислав Ђукић, мр Душко Пена, '' ЗНАЧАЈ 
РАДА ПОЛИЦИЈЕ У ЗАЈЕДНИЦИ СА АСПЕКТА 
ПРЕВАЗИЛАЖЕЊА ГОВОРА МРЖЊЕ'', Часопис 
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- прегледни 
научни рад у 
часопису 
националног 
значаја 

Министарства унутрашњих послова Републике Српске 
''Безбједност – Полиција - Грађани'',  број: 3-4/13, 
Управа за полицијско образовање, Бања Лука, 2013. 
године,  ISSN 1840-0698, УДК 351.74  
Кратак приказ рада: Примјена концепта рада полиције 
у заједници условљена је бројним претпоставкама 
везано за обуку и селекцију кадра, обуку у примјени 
концепта у пракси, стварање адекватне организације 
полиције која подржава примјену концепта и друго. 
Једна од посебно битних претпоставки успјешне 
примјене концепта везана је за изградњу односа 
повјерења између полиције и грађана, односно 
партнерског односа. У том смислу, градња односа 
полиције и јавности, поставља се као нека врста 
претходне претпоставке за примјену концепта рада 
полиције у заједнице у правом смислу, онако како то 
овај концепт и подразумијева. Ради се у ствари о 
односима повјерења и међусобног уважавања једних од 
стране других, створених кроз стицање неке врсте 
угледа полиције у одређеној заједници. Само полиција 
коју јавност идентификује позитивним предзнаком, 
може рачунати да има реалне претпоставке да изгради 
концепт рада полиције у заједници на здравим 
основама. То је дугорочан и мукотрпан посао који 
подразумијева одговарајући статус полиције у 
заједници и са нивоа полицијске организације и са 
нивоа појединца – репрезента те организације у 
заједници. Те релације је неопходно стално дограђивати 
и обогаћивати, јер концепт рада полиције у заједници је 
креативан процес који тражи сталну надоградњу и нова 
и нова доказивања. За успјешну примјену концепта рада 
полиције у заједнице, не смије се дозволити луксуз да 
ти односи не буду добри, јер не само да се примјена 
концепта инхибира у пракси, већ се изграђено 
повјерење може потпуно нарушити до граница 
непроводивости концепта. 

 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 12 
 

4) Образовна дјелатност кандидата: 
1. Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 

(навести све активности/публикације, гостујућа настава и менторста/  сврстани по категоријама 
из члана 21.) 

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

-  
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 0 
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5) Стручна дјелатност кандидата 
1. Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 

(навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.) 
1. мр Борислав Ђукић, ''Субјекти супротстављања вршњачком насиљу у Републици 
Српској'', Зборник радова међународне научностручне конференције ''Вршњачко 
насиље (етиологија, феноменологија, начини превазилажења и компаративна 
искуства)'', Висока школа унутрашњих послова, Бања Лука, 2013. године, ISSN 978-
99938-43-37-5.  
Учешће у пројектима: 
1. ''Вршњачко насиље'', Управа за полицијско образовање, Бања Лука, 2013. године. 
(Реализован национални стручни пројекат у својству сарадника на пројекту. 
 

2. Стручна дјелатност кандидата послије последњег избора/реизбора 
(навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.) 

1. мр Борислав Ђукић, ''Неки аспекти угрожавања и заштите животне средине у 
Републици Српској'', Зборник радова међународне научностручне конференције 
''Сузбијање криминалитета и европске интеграције, с освртом на еколошки 
криминалитет'', Висока школа унутрашњих послова Бања Лука, Требиње, 18-20.03. 
2014. године, ISSN 978-99938-43-45-0, (У складу са категоријама из члана 22. 
Правилника рад је категорисан као: рад у зборнику радова са муђународног стручног 
скупа).................................................................................................................. 5 бодова 
Учешће у пројектима: 
1. „Заштита и спасавање у неким ванредним ситуацијама са посебним тежиштем на 
мјесто и улогу полиције“, Управа за полицијско образовање, Бања Лука, 2013. 
године. (Реализован национални стручни пројекат у својству сарадника на пројекту, 
члан 22. Правилника)...................................................................................................1 бод 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 6 
Кандидат је протеклом периоду био асистент на предметима Рад полиције у 
заједници и Полицијске операције у Високој школи унутрашњих послова, а посједује 
и избор у звање за ужу научну област Организација и послови полиције, на 
наставном предмету Рад полиције у заједници, на период од четири године, у које је 
изабран од стране Универзитета у Бањој Луци број: 02/04-3.2941-16/13. У 
претходном изборном периоду кандидат је на основу анонимне анкете од стране 
студената оцјењиван (основ за оцјењивање представља члан 25. Закона о високом 
образовању Републике Српске и члан 75. Статута Високе школе унутрашњих послова 
број: С/М-020-356 од 30.10.2013. године и измјена и допуна Статута ВШУП број: 
С/М.020-387 од 25.11.2013. године): 
у академској 2012/2013. години - оцјеном добро (3,27)............... 5 бодова (члан 25. 
Правилника) и 
у академској 2013/2014. години- оцјеном изврсно (4,71)................10 бодова (члан 25. 
Правилника). 
На основу таквих оцјена Комисија кандидату, у складу са чланом 25. Правилника 
додјељује 15 бодова.  
УКУПАН БРОЈ БОДОВА ПРВОГ КАНДИДАТА: 33  
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Други кандидат и сваки наредни ако их има (све поновљено као за првог кандидата) 

Други кандидат 
1) Основни биографски подаци: 

Име, имена оба 
родитеља, и презиме: 

Лалић (Душан. Босиљка) Велибор 

Датум и мјесто рођења: 26.02. 1973. Козарска Дубица 
Установе у којима је био 
запослен: 

Од 1994. до 1996. године Центар за образовање 
кадрова МУП-а Републике Српске;  
Од 1996. до 1998. године Центар јавне безбједности 
Бања Лука; 
Од 1998. до данас Амбасада Сједињених Амери ких 
Држава у Босни и Херцеговини – канцеларија у Бањој 
Луци.  

Радна мјеста: Од 1994. до 1996. године МУП Републике Српске, 
Центар за образовање кадрова – командир вода; 
Од 1996. до 1998. године МУП Републике Српске, 
Центар јавне безбједности Бања Лука, Сектор 
криминалистичке полиције – инспектор за сузбијање 
општег криминалитета; 
Од 1998. године до данас Америчка Амбасада у БиХ, 
одјељење Амбасаде у Бањој Луци, Security Supervisor, 
Bureau of Diplomatic Security, RSO Office. 
Од 1998. године до данас Европски дефендологија 
центар, Бања лука – стручни сарадник истраживач 
задужен за међународну сарадњу са научно-
истраживачким институцијама и професионалним 
удружењима у иностранству. 
Од 2007. до 2010. године Универзитет за пословне 
студије Бања Лука, виши асистент на предмету 
Пословна култура и етика. 
Од 2011. године до данас – уредник Дефендологије, 
теоријско стручног часописа за питања заштите, 
безбједности, одбране, образовања, обуке и 
оспособљавања.  

Научна и/или умјетничка 
област: 

социологија, одбрана, безбједност и заштита 

Чланство у научним и 
стручним организацијама 
или удружењима: 

Европски дефендологија центар 

 
2) Дипломе и звања: 

Основне студије: 
Назив институције: Правни факултет у Бањој Луци 
Звање: Дипломирани правник 



8 
 

Мјесто и година завршетка: Бања Лука 1999. године 
Просјечна оцјена: - 

 
Постдипломске/мастер студије: 

Назив институције: Филозофски факултет 
Звање: Магистар социологије 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука 2007. године 
Просјечна оцјена: - 
Наслов магистарског рада: „Трговина људима у БиХ – узроци, стање и 

социјалне последице“ 
Научна/умјетничка област: Социологија 

 
Докторске студије/докторат: 

Назив институције: Факултет безбједности 
Звање: Доктор наука одбране, безбједности и 

заштите 
Мјесто и година завршетка: Београд,  2014. године  
Назив докторске дисертације: „Злочини мржње у Босни и Херцеговини“ 
Научна/умјетничка област: Одбрана, безбједност и заштита 

 
  

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

Избор у звање вишег асистент за наставни 
предмет Пословна култура, на  Универзитету 
за пословне студије Бања Лука, 2007. године 
(Одлука Сената Универзитета за пословне 
студије бр. 1261/07 од 5.12. 2007. године).  

3) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 
1. Радови прије последњег избора/реизбора 

(навести све радове сврстане по категоријама из члана 19. или члана 20. без приказа) 
 
1. Лалић, В., Трговина људима у Босни и Херцеговини, Дефендологија центар, Бања 
Лука, 2007. 
2. Vejnović, D., Lalić, V., Community Policing in a Changing World - Case Study of 
Bosnia and Herzegovina. Police Practice & Research, An International Journal, 6 (4), 
2005.  
3. Vejnović, D., Lalić, V., (2005) Bosnia and Herzegovina Police Force. In Das, D., & 
Palmiotto, M., (eds.), World Police Encycclopedia. New York: Routledge, Taylor & 
Francis Group, 2005.  
4. Lalić, V., The Emergence of Trafficking in Women and Children in Bosnia and 
Herzegovina: A Case Study. In O.N.I. Ebbe & D. Das (eds.), Trafficking in Women and 
Children: International Perspektives on Child Labor, Debt-Bondage, Forced Prostitution, 
Sexual Slavery, and Slave Labor, New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2007. 
5. Лалић, В., Реформа безбједносног сектора у БиХ. Дефендологија, 6 (13-14), 2003. 
6. Лалић, В., Трговина људима у БиХ – локална парадигма глобалног феномена. 
Дефендологија 10 (19-20), 2007. 
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2. Радови послије последњег избора/реизбора 
(навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава сврстаних по категоријама из члана 

19. или члана 20.) 
Редни 
број 

Члан и 
категорија  

Наслов рада  Број 
бодова 

1.  Члан 19. тачка 
11. 
Правилника - 
прегледни 
научни рад у 
часопису 
међународног 
значаја 

Šikman, M., Lalić, V. (2013) А New Concept 
of the Police and Policing in Republika Srpska 
(Bosnia and Herzegovina), In Meško, G. et al. 
(eds.), Handbook on Policing in Central and 
Eastern Europe, New York: Springer, pp. 287–
303. 
Кратак приказ рада: Овај коауторски рад је 
обрађен на 17 страница. Поред увода и закључка, 
рад се састоји из осам међусобно повезаних 
дијелова у којима се говори о: полицијској 
организацији, структури и функцијама полиције; 
о трендовима криминалитета у последњих 20 
година; о полицијској обуци и систему 
полицијског образовања; промјенама у 
полисингу у последњих 20 година, о тренутним 
трендовима у полисингу; о односу полиције, 
медија и јавног мишљења о полицији; о 
тренутним трендовима у истраживању 
полисинга и будућности полисинга.   

10 

2.  Члан 19. тачка 
12. 
Правилника - 
прегледни 
научни рад у 
часопису 
националног 
значаја 

Палмиотто, М., Вејновић, Д., Лалић, В. 
(2012).  Рад полиције на спречавању етнички 
мотивисаног насиља на фудбалским 
утакмицама у босни и херцеговини. 
Дефендологија 15 (32), 19 - 32. 
Кратак приказ рада: У раду се истражује веза 
између етничке мржње и насиља на фудбалским 
утакмицама у Босни и Херцеговини. Босна и 
Херцеговина је прошла кроз деструктивни рат 
(1992-1995) у којем су учествовале три већинске 
етничке групе: Бошњаци (муслимани), Срби 
(православци), Хрвати (католици). Рат је оставио 
за собом око 100.000 жртава и велики број 
избјеглих и расељених лица. Поред људских 
жртава и материјалних разарања, етничка мржња 
једна је од најдеструктивнијих посљедица 
претходног рата. Спортски догађаји у 
нарушеном друштвеном окружењу представљају 
догађаје окидаче, тј. поводе за етнички 
мотивисано насиље у друштву гдје су ти односи 
традиционално нарушени. Ефикасна контрола 
фудбалског насиља у етнички сложеној средини 
представља велики изазов за полицију у Босни и 
Херцеговини. 

6 

3.  Члан 19. тачка Уредник часописа Дефендологија, часописа 3 
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26. 
Правилника 

националног значаја 
 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 19 
 

4) Образовна дјелатност кандидата: 
1. Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
(навести све активности/публикације, гостујућа настава и менторста/  сврстани 

по категоријама из члана 21.) 
- 
2. Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 

(навести све активности/публикације, гостујућа настава и менторста/ и број 
бодова сврстаних  по категоријама из члана 21.) 

- 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 0 
 

5) Стручна дјелатност кандидата 
1. Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 

(навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.) 
 

2. Стручна дјелатност кандидата послије последњег избора/реизбора 
(навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.) 

 
Редни 
број 

Члан и 
категорија  

Наслов рада  Број 
бодова 

1.  Члан 22. 
тачка 2. 
Правилника 

Лалић, В. et. al., Млади, школа и превенција 
социјално неприхватљивих понашања, 
Дефендологија центар, Бања лука, 2008. 

1 

2.  члан 22. 
тачка 2. 
Правилника 

Лалић, В. et. al., Детективска дјелатност – 
теоријски и практични аспекти по 
стандардима Европске уније, Дефендологија 
центар, Детективска комора Словеније, 
Бања лука, 2008. 

1 

3.  члан 22. 
тачка 2. 
Правилника 

Лалић, В. et. al., Политичка култура и говор 
мржње у Босни и Херцеговини, Европски 
дефендологија центар, Бања Лука, 2011. 

1,5 

4.     
 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 3,5 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА ДРУГОГ КАНДИДАТА: 22,5 
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III) ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 
Увидом у конкурсну документацију, тј. приложене доказе кандидата, те након 
детаљног разматрања доспјелих пријава по расписаном конкурсу Комисија 
констатује сљедеће: 
 
Први кандидат 
 
1. мр Борислав Ђукић у потпуности испуњава услове Конкурса за избор предавача 
високе школе за ужу научну област Организација и послови полиције на предмету: 
Рад полиције у заједници. Анализирајући документацију коју је доставио уз пријаву 
поменути кандидат, Комисија је закључила да: 
• кандидат има избор у звање асистента за ужу научну област Организација и 
послови полиције, на наставном предмету Рад полиције у заједници, који је добио на 
основу одлуке Сената Универзитета у Бањој Луци број 02/04-3.294-16/13, 
• кандидат је магистарску тезу урадио и одбранио из области безбједности и 
криминалистике, 
• има високу просјечну оцјену и на првом и на другом циклусу студија која је далеко 
већа од 8,0, а која је предвиђена у члану 79. став 1. тачка б) под 1) Закона о високом 
образовању Републике Српске објављеног у Службеном гласнику број 73/10, 
• испољио је ангажованост у свом стручном и научном раду у свим сегментима 
организације и послова полиције, 
• у својој професионалној каријери обављао је значајне и одговорне функције у 
Министарству унутрашњих послова Републике Српске, 
• његови радови третирају значајна подручја организације и послова полиције, с тим 
што је приликом бодовања Комисија узимала у обзир само радове који се односе на 
ужу научну област за коју се врши избор предавача високе школе, 
• од 1997. године ради у МУП-у Републике Српске, а у наставном процесу је од маја 
2012. године на Високој школи унутрашњих послова, гдје је изводио вјежбе на 
предметима Рад полиције у заједници и Полицијске операције, 
• учествовао је у двије теренске обуке које се проводе у оквиру Наставног плана и 
програма Високе школе унутрашњих послова, 
• учествовао је у научним пројекатима који су се спроводили на нивоу Републике 
Српске и Босне и Херцеговине, а у вези су са јавном безбједношћу и пословима 
полиције, 
• у склопу стручног оспособљавања и усавршавања учествовао је на научним 
скуповима, семинарима, конференцијама и округлим столовима који су третирали 
претежно јавну безбједност, 
• за свој досадашњи рад у настави на Високој школи унутрашњих послова позитивно 
је оцијењен од стране студената оцјенама ''добро'' и ''изврсно'', 
• има велико практично искуство у области рада полиције у заједници јер је дужи 
временски период, као радник и руководилац унутрашњих организаионих јединица 
МУП РС, учествовао у његовој имплементацији у пракси од самог његовог увођења. 
 
Кандидат је за свој досадашњи рад бодован у складу са Правилником о поступку и 
условима избора наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци (одлука 
Универзитета у Бањој Луци број:02/04-3.1537-106/13), а укупан број бодова које је 
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кандидат остварио приликом бодовања, узимајући у обзир радове који се односе на 
ужу научну област за коју се врши избор предавача износи (научна дјелатност + 
образовна дјетаност + стручна дјелатност + наставничке способности): 12 + 0 + 6 + 15 
= 33 бода. 
 
Други кандидат 
 
2. др Велибор Лалић дјелимично испуњава услове Конкурса за избор предавача 
високе школе за ужу научну област Организација и послови полиције на предмету: 
Рад полиције у заједници. Анализирајући документацију коју је доставио уз пријаву 
поменути кандидат, Комисија је закључила да: 
• кандидат није приложио доказ о томе да је изводио наставу на Универзитету у Бања 
Луци; 
• из достављене документације кандидата Лалића се види да је био активан у писању 
научних и стручних радова и других публикација, али исто тако је видљиво да 
његова научна дјелатност није била усмјерена на област за коју се врши избор у 
звање предавача високе школе, него на друге области. У складу са тим Комисија је 
извршила бодовање само радова који се односе на научну област за коју се врши 
избор предавача високе школе, а то све у складу са чланом 79. став 1. тачка б) под 3) 
Закона о високом образовању Републике Српске објављеног у Службеном гласнику 
број 73/10. Дакле, вредновани су само радови који се односе на област за коју се 
врши избор у звање предавача високе школе за ужу научно област Организација и 
послови полиције на наставном предмету: Рад полиције у заједници. Такође, 
бодовани су само они радови које је кандидат објавио у времену од посљедњег 
избора (према члану 82. Закона о високом образовању Републике Српске објављеног 
у Службеном гласнику број 73/10). Кандидату нису у обзир узета нека излагања на 
научним скуповима и другим облицима научне активности, јер у својој 
документацији није понудио ниједан валидан доказ на основу кога би Комисија 
могла закључити да је он на тим научним скуповима и другим облицима научне 
активности, имао излагања или предавања;  
• кандидат није доставио увјерење о просјечној оцјени на првом и другом циклусу 
студија,  
• примјетна је и похвална научна и стручна дјелатност кандидата у другим 
областима; 
• је уредник часописа Дефендологија који је часопис националног значаја, 
• кандидат је магистарску тезу урадио и одбранио из области социологије, а 
докторску тезу из области одбране, безбједности и заштите. 
 
Кандидат је за свој досадашњи рад бодован у складу са Правилником о поступку и 
условима избора наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци (одлука 
Универзитета у Бањој Луци број:02/04-3.1537-106/13), а укупан број бодова које је 
кандидат остварио приликом бодовања, узимајући у обзир радове који се односе на 
ужу научну област за коју се врши избор предавача износи (научна дјелатност + 
образовна дјетаност + стручна дјелатност + наставничке способности): 19 + 0 + 3,5 + 
0 = 22,5 бодова. 
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