
1 
 

  



2 
 

 

I.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

Први кандидат 
 

1) Основни биографски подаци: 
Име, имена оба родитеља, и презиме: Драгана (Стајић Милован и Милева) 

Вујић 
Датум и мјесто рођења: 19.03.1984. године Требиње 
Установе у којима је био запослен: Министарство унутрашњих послова 

Републике Српске    
Радна мјеста: 1) Од септембра 2006. године до данас у 

Министарству унутрашњих послова 
Републике Српске:  
– Виши стручни сарадник за правну 
групу предмета, Висока школа 
унутрашњих послова, Управа за 
полицијско образовање МУП РС 
 

Научна и/или умјетничка област: - 
Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

- 

  
2) Дипломе и звања: 

Основне студије: 
Назив институције: Висока школа унутрашњих послова 

Бања Лука 
Звање: дипломирани правник унутрашњих 

послова 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2006. Година 
Просјечна оцјена: 9,27 

 
Постдипломске/мастер студије: 

Назив институције: Правни факултет Пале, Универзитет у 
Источном Сарајеву 

Звање: Магистар правних наука 
Мјесто и година завршетка: Пале, 2013. Године 
Просјечна оцјена: 8,45 
Наслов магистарског рада: „Концепт тужилачке истраге у 

кривичном поступку Републике Српске“ 
Научна/умјетничка област: Кривично правна област 
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Докторске студије/докторат: 
Назив институције:  
Звање:  
Мјесто и година завршетка:  
Назив докторске дисертације:  
Научна/умјетничка област:  
Претходни избори у наставна и научна 
звања (институција, звање, период) 

 

 
 

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) 
 

 
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.) 

1) Вујић, Д., Шетка, Г. (2008). Законска регулатива детективске дјелатности у 
Републици Српској, Дефендологија, Теоријско стручни часопис за питања 
заштите, безбједности, одбране, образовања, обуке и оспособљавања, бр. 
23-24, Бања Лука, стр. 93–105. 
6 бодова (члан 19. тачка 9.) 
Кратак приказ рада: У раду се обрађују одредбе Закона о агенцијама за 
обезбјеђење лица и имовине и приватној детективској дјелатности 
Републике Српске, те се врши упоредни приказ законских рјешења која се 
тичу наведене проблематике на територији БиХ између њених 
територијалних јединица.  

2) Вујић, Д., Шетка, Г. (2008). Претпоставке превенције и сузбијања 
малољетничке делинквенција, Тематски научни скуп: Малољетничка 
делинквенција као облик друштвено неприхватљивог понашања младих, 
Висока школа унутрашњих послова, Бања Лука, стр. 443-453.  
2 бода ( члан 19. тачка 17.) 
Кратак приказ рада: С обзиром на то да малољетничка делинквенција 
представља негативан друштевни феномен у вези са којим друштво 
покушава да изнађе адекватне механизме спречавања и сузбијања, овај рад 
се управо бави сагледавањем генезе настанка ове појаве, сагледавањем 
посљедица које проистичу из наведене појаве а превасходно анализом 
друштвене акције усмјерене на превенцију и сузбијање ове појаве. 

3) Вујић, Д., Шетка, Г. (2010). Говор мржње и медији, Међународни научни 
скуп: Како превазићи говор мржње (националне, вјерске, расне, 
политичке) и нетолеранцију у интетесу што боље политичке кампање и 
демократских резултата на парламентарним изборима 2010. години у 
Републици Српској и БиХ – зборник радова, Дефендологија центар за 
безбједносна, социолошка и криминолошка истраживања, Бања Лука, 
2010, стр. 453–465.  



4 
 

5 бодова ( члан 19. тачка 15.) 
Кратак приказ рада: Циљ овог рада је да укаже на наколико кључних 
ставки везаних за говор мржње и то: на који начин се говор мржње може 
дфинисати; да ли се такав говор мора законски регулисати, ако да како и 
од стране кога. Чак се ни судство није могло изјаснити у овим ситуацијама 
о томе која би то била дефиниција говора мржње. Они који заговарају 
ограничења говора мржње сматрају да поновљени примјер говора мржње 
значе више од изражавања идеја или неслагања; заправо говор мржње 
често узрокује страх, доводи до застрашивања и малтертирања појединаца. 
Међутим историја је показала да у многим случајевима, говор мржње 
доводи до извршења тешких кривичних дјела над онима на које је био 
усмјерен. 

4) Вујић, Д., Шетка, Г.  (2010). Корупција као фактор угрожавања рада 
полиције на безбједносном сектору, Научностручни скуп са међународним 
учешћем: Методологија изграње система интегритета у институцијама 
на сузбијању корупције - зборник радова, Висока школа унутрашњих 
послова, Бања Лука, стр. 369-378,  
5 бодова (члан 19. тачка 15.) 
Кратак приказ рада: Овај рад сагледава који су то савремени превентивни 
механизми којима би се друштво ефикасно могло супроставити наглом 
порасту криминалитета. У том правцу у полицији се развио један нови 
систем рада и организације, заснован на тијесној сарадњи полиције и 
других друштвених фактора и институција, а превасходно грађана, назван 
рад полиције у заједници. Чињеница која је неспорна јесте да полиција  све 
послове и задатке на сузбијању криминалитета обавља на безбједносном 
сектору. Управо овај рад разматра питања колико је рад полиције на 
безбједносном сектору изложен утицају корупције те на који начин би се 
то могло открити, спријечити и превентивно дјеловати а све  са циљем 
побољшања полицијског рада. 

5) Вујић, Д., (2010). Недозвољена доказна средства и посљедице употребе 
недозвољених доказних средстава у кривичном поступку Републике 
Српске, Безбједност–Полиција–Грађани, часопис Министарства 
унутрашњих послова Републике Српске број 1-2/10, Бања Лука, стр. 189-
203, 
6 бодова (члан 19. тачка 9.) 
Кратак приказ рада: Недозвољена доказна средства изазивају многе 
теоријске расправе и спорове. Због своје комплексности, ова проблематика 
спада међу тежа питања кривичног процесног права. Разлг томе лежи у 
двоструком циљу и сврси кривичног поступка. Савремени кривични 
поступак настоји одржати равнотежу између двије супротстављене 
тенденције - тенденције функционалности кажњавања са једне стране и 
заштите загарантованих права са друге стране. Те се двије тенденције 
најдарматичније супротстављају у институту недозвољених доказних 
средстава, чија практична примјена поставља сложене захтјеве пред судије 
у кривичном поступку. 

6) Вујић, Д., (2011). Форензички и криминалистички значај барутних 
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честица, Међународна научностручна конференција: Криминалистичко 
форензичка истраживања – зборник радова, Интернационална 
асоцијација криминалиста Бања Лука, Бијељина, стр. 201–216, 
5 бодова ( члан 19. тачка 15.) 
Кратак приказ рада: да би се кривична дјела извршена ватреним оружјем 
могла разјаснити са кримиалистичког аспекта, неопходно је извршити 
вјештачење разних врста трагова који том приликом настају. Да би се тако 
добијени резултати могли користити као доказ на суду, неопходно је да 
вјештак свој налаз и мишљење заснива не на могућности постојања, 
одсуства, присуства наведених страгова већ на сигурном налазу. Сходно 
томе, овај рад разматра значај барутних честица у криминалистичкој и 
форензичкој пракси. 

7) Вујић, Д., Говедарица, М., (2012). Појам и циљ истраге с освртом на 
положај оштећеног/жртве у овој фази кривичног поступка, Ревија за 
криминологију и кривично право, часопис Српског удружења за 
кривичноправну теорију и праксу и Института за криминолшка и 
социолошка истраживања, бр. 1-2, Београд, стр. 401-421,  
6 бодова (члан 19. тачка 12.) 
Кратак приказ рада: Истрага као фаза кривичног поступка, тачније његовог 
претходног стадијума, представља изузетно значајан, а уједно и веома 
деликатан дио кривичног поступка. У прилог томе говори чињеница да 
заснивање и исход главног кривичног поступка највећим дјелом зависи 
управо од резултата истраге. Поред тога истрага има посебан значај и за 
заштиту људских права и слобода, будући да у овој фази кривичног 
поступка постоји већа могућност њихове повреде него што је то случај у 
главном кривичном поступку. Имајући ово у виду, не треба да чуди ни 
чињеница да данас многи теоретичари кривичног процесног права 
сматрају стратегију кривичне истраге новим пољем научног истраживања 
које се бави „планирањем и примјеном комплексних мјера у истраживању, 
као и контролом и превенцијом криминала“. Поједини аутори, чини се не 
без основа, иду и даље и залажу се да стратегија кривичне истраге треба да 
буде још комплексније поље истраживања и као такво да представља и 
независну научну дисциплину. С обзиром на све ово, истрага као посебна 
фаза кривичног поступка, већ дуже времена, како у пракси тако и у 
теорији, изазива бројне дилеме, несугласице и тешкоће. Отворена су 
бројна питања. Међу њима посебан значај имају она која се тичу: органа 
који треба да спроводе истрагу, овлашћења активних субјеката истраге, 
односно у ком обиму исту треба дати појединим субјектима истраге. У 
оквиру ових питања, питање ефикасности истраге је једно од њених 
актуелнијих питања уопште из разлога што је добро познато и још више 
неспорно да је ефикасно спроведена истрага један од веома битних 
фактора ефикасности кривичног поступка као цјелине. 

8) Вујић, Д., Говедарица, М. (2012). Компаративна анализа улоге суда у фази 
истраге према ранијем (судском) и актуелном (тужилачком) концепту 
истраге, Међународна научностручна конференција: Криминалистичко-
кривично процесне карактеристике истраге према Закону о кривичном 
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поступку у протеклој деценији, теоријско-практични аспекти – зборник 
радова, Интернационална асоцијација криминалиста Бања Лука, Бања 
Лука, стр. 130–145,  
5 бодова ( члан 19. тачка 15.) 
Кратак приказ рада: Истрага као фаза кривичног поступка, тачније његовог 
претходног стадијума, представља изузетно значајан, а уједно и веома 
деликатан дио кривичног поступка у вези с којим су отворена бројна 
питања. Међу њима посебан значај имају она која се тичу: органа који 
треба да спроводе истрагу, овлашћења активних субјеката истраге, 
односно питања у ком обиму је треба дати појединим субјектима истраге. 
У оквиру ових питања, питање ефикасности истраге је једно од њених 
актуелнијих питања уопште, из разлога што је добро познато и још више 
неспорно да је ефикасно спроведена истрага један од веома битних 
фактора ефикасности кривичног поступка као цјелине. Новим Законом о 
кривичном поступку који се почео примјењивати 1. јула 2003. године, 
уводе се бројне новине, а све са циљем да се одговори потреби ефикасног 
сузбијања криминалитета и борби против сложених и савремених 
кривичних дјела, а да се истовремено заштите основна права и слободе 
човјека. У склопу свих бројних измјена које су се десиле у кривичном 
поступку, питање истраге се са правом наметнуло као централно питање 
реформе кривичног поступка и оно се углавном сводило на дилему судска 
или тужилачка истрага. Истрага није више повјерена истражном судији, 
већ тужиоцу који наређује њено спровођење ако постоје основи сумње да 
је извршено кривично дјело. Тиме се потпуно мијења мјесто и улога 
тужиоца и суда у истражном поступку. 

9) Вуић, Д., Говедарица, М. (2012). Упоредноправни системи одузимања 
незаконите имовине сагледани кроз одлуке Европског суда за људска 
права, Правна ријеч, часопис за правну теорију и праксу, бр. 33, Удружење 
правника Републике Српске и Правни факултет у Бањој Луци, Бања Лука,  
стр. 387-409,  
6 бодова (члан 19. тачка 12.) 
Кратак приказ рада: Садржину рада чини анализа неких упоредно правних 
система одузимања незаконите имовине, сагледана првенствено кроз два 
система одузимања такве имовине и то: кривичноправни  и 
грађанскоправни модел.У раду аутори истичу сврсисходност и 
неопходност примјене поступака који нису“ традиционални“ кривични и 
да  одузимање имовинске користи од починиоца и повезаних лица, 
сагледаних у посматраним  правним системима, не зависи од њихове  
кривичне одговорност. Други дио рада посвећен је анализирању одређених 
одлука ЕСЉП-а у контексту доношења тих одлука од стране националних 
судова. У Одлукама ЕСЉП- а, суд наглашава, да примјеном поступака ( 
који нису „ класични“ кривични) у којима је одузета незаконита имовинска  
корист, нису нарушена основна људска права апеланата. Посматрано 
појединачно у овим одлукама примјењено је: превентивно одузимање; 
проширено одузимање уз законске претпоставке субјективних и 
чињеничних околности; пребацивање терета доказивања, а све уз примјену 
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ретроактивности. На крају рада су дата закључна разматрања у којима 
аутори на резимиран начин дају приказ примјењених рјешења, до којих су 
дошли у проучавању предметне проблематике, а који треба да буду основ 
за примјену у судској пракси у кривичном законодавству Републике 
Српске и БиХ имајући у виду постојећа законска рјешења. 

10) Вујић, Д., Ђукић, Б. (2012). Специфичности кривичног дјела насиља у 
породици у кривичном законодавству Републике Српске, Безбједност-
Полиција-Грађани, часопис Министарства унутрашњих послова Републике 
Српске, бр.1-2/2013, Бања Лука, стр. 205-221,  
6 бодова ( члан 19. тачка 12.) 
Кратак приказ рада: У раду се аутор баве специфичностима везаним за 
кривично дјело насиља у породици, специфичностима везаним за 
откривање и разјашњавање овог дјела, изворима сазнања, 
специфичностима увиђаја и другим аспектима који насиље у породици 
чине специфичним у односу на нека друга кривична дјела. Такође, у раду 
су представљени и емпиријски показатељи стања и кретања броја 
кривичних дјела у Републици Српској и тенденције у вези са тим. 

11) Вујић, Д., Ракић, Н. (2013). Перцепција проблема вршњачког насиља из 
угла школског особља, Међународна научностручна конференција: 
Вршњачко насиље, етиологија, феноменологија, начини превазилажења и 
компаративна искуства - зборник радова, Висока школа унутрашњих 
послова Бања Лука и Фондација „Ханс Зајдел“, Лакташи, стр. 465–477.  
5 бодова ( члан 19. тачка 15.) 
Кратак приказ рада: У раду је приказано истраживање о вршњачком 
насиљу посматрано из угла школског особља, а које обезбјеђује податке на 
основу којих се може сагледати ова појава у природном контексту. 
Сагледавање појаве из угла школског особља је основа из које се могу 
извући закључци о врсти, степену, распрострањености и приоритетним 
активностима које је нопходно предузети на сузбијању и спречавању ове 
негативне појаве. 

12) Вујић, Д., Ракић, Н. (2013). Правни механизми за заштиту основних 
људских права и слобода осумњиченог односно оптуженог у фази истраге, 
Безбједност-Полиција-Грађани, часопис Министарства унутрашњих 
послова Републике Српске, бр. 3-4, Бања Лука, стр. 251-261,  
6 бодова ( члан 19. тачка 12.) 
Кратак приказ рада: Овај рад сагледава којим то правним механизмима 
располаже осумњичени односно оптужени у кривичном поступку, тачније 
у фази истраге, а којима се обезбјеђује заштита његових основних људских 
права и слобода гарантованих не само Уставом већ и другим 
међународним правним актима потписаним и ратификованим од стране 
наше државе. 

13) Вујић, Д., Шетка, Г. (2014). Говор мржње и насиље међу дјецом и 
младима, Међународни научни скуп: Како превазићи говор мржње 
(националне, вјерске, расне, политичке) и нетолеранцију у интетесу што 
бољег етничког помирења, дијалога и толеранције у Босни и Херцеговини – 
зборник радова, Европски дефендологија центар за научна, политичка, 
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економска, социјална, безбједносна, социолошка и криминолошка 
истраживања Бања Лука, Бања Лука, стр. 359–369.  
5 бодова ( члан 19. тачка 15.) 
Кратак приказ рада: Рад сагледава проблематику говора мржње као једног 
од фактора који утиче на насиље над дјецом и младима на нашим 
просторима. Супротсстављање насиљу међу дјецом и младима треба да 
буде приоритет свих организованих држава. Посљедице до који кривична 
дјела са елементима насиља доводе, нарочито она чије су жтве и учиниоци 
дјеца и малољетници, пос војој природу, у односу на друга дјела, изазивају 
највећу реакцију, што је и схватљиво с обзиром на то да је објект радње и 
кривичноправне заштите живот и тјело најлађих чланова друштва. 

14) Вујић, Д., Ракић, Н. (2014). Корпорацијски криминалитет и животна 
средина, узроци, посљедице и могућност превентивног дјеловања, 
Међународна научностручна конференција: Сузбијање криминалитета и 
европске интеграције са освртом на еколошки криминалитет - зборник 
радова, Висока школа унутрашњих послова Бања Лука и Фондација „Ханс 
Зајдел“, Требиње, стр. 363–377.  
5 бодова ( члан 19. тачка 15.) 
Кратак приказ рада: У времену у коме живимо, а које се често назива 
економско друштво у коме правда не одређује шта је исправно а шта није 
већ то одређује профитабилност, приливи страног капитала и све 
масовнија приватизација упућују на потребу и значај друштвено 
одговорнијег понашања привредних друштава. Умјесто тогоа суочени смо 
са растућим феноменом корпорацијског криминалитета. Чињеница је да се 
корпорације богате и то у огромној мери, управо захваљујући 
криминалним актима који производе страховиту штету друштву и 
појединцима. Оно што је забрињавајуће у вези са овим феном и што се 
једноставно описује ријечју „несагледиво“ јесу посљедице које за собом 
оставља, које се често не могу ничим намирити, надокнатити нити 
исправити јер се очитују у људским жртвама, уништавању животне 
средине, дуготрајним негативним ефектима по здравље цијелих генерација 
и материјалним губицима по друга предузећа, државне и локалне буџете и 
појединце. Бројна су питања која се постављају у вези са коропрацијским 
криминалитетом, а којима се аутори баве у овом раду као што су 
терминолошко одређење, одређивање мјеста корпорацијског 
криминалитета у класификацији свеукупног криминалитета, веза са 
еколошким криминалитетом, значај превентивног дјеловања итд. 

15) Вујић, Д., Ракић, Н. (2014). Компаративна анализа судског и тужилачког 
модела истраге - предности и недостатци, Међународна научностручна 
конференција: Размјена теоријских знања и практичних искустава 
везаних за рад по моделу тужилачке истраге и концепту адверзалног 
кривичног поступка - зборник радова, Департман за правне науке 
Интернационалног Универзитета у Новом Пазару и Интернационална 
асоцијација криминалиста Бања Лука, Нови Пазар, стр.160-172,  
5 бодова ( члан 19. тачка 15.) 
Кратак приказ рада: Посебно је у данашње вријеме изражен тренд све већег 
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смањења разлика у кривичнопроцесним законодавствима појединих земаља, 
нарочито кроз прихватање појединих кривичнопроцесних института који добијају 
карактер универзалности. Један од основних кривичноправних стандарда коме се 
посебно у данашње вријеме тежи и због кога је већина земаља извршила реформу 
свог кривичнопроцесног законодавства, јесте захтјев за ефикасношћу кривичног 
поступка, с тим да он не иде на уштрб законитости рјешавања конкретне 
кривичне ствари и заштите основних људских права и слобода. Само ефикасан 
кривични поступак главни је инструмент успјешне борбе против криминалитета. 
Ипак, законит кривични поступак не значи само такав поступак који „осигурава 
да нико невин не буде осуђен, а да се кривцу изрекне кривична санкција“, него и 
такав посупак који то омогућава у најкраћем могућем трајању. Водећи рачуна о 
преходно реченом, у савременој науци кривичнопроцесног законодавства 
могућност за остварење основних стандарда налази се у: мјерама за убрзање 
претходног кривичног поступка, увођењу посебних, поједностављених облика 
поступања за лакша кривична дјела, у промијењеном приступу припремању и 
вођењу главног претреса итд. Имајући све ово у виду, један од задатака реформе 
кривичнопроцесног законодавства Републике Српске из 2003. године био је 
стварање нормативне основе за ефикаснији кривични поступак, уз истовремено 
вођење рачуна да то не утиче на међународним актима и националним 
законодавством загарантована права и слободе грађана. 

16) Вујић, Д., (2014). Кривично процесни и криминалистички аспекти 
спровођења тужилачке истраге, Безбједност-Полиција-Грађани, часопис 
Министарства унутрашњих послова Републике Српске, бр.1-2, Бања Лука, 
стр. 161-175, 
1 бод ( члан 19. тачка 42.) 
Кратак приказ рада: У склопу свих бројних измјена које су се десиле у 
кривичном поступку, питање истраге се са правом наметнуло као 
централно питање реформе кривичног поступка и оно се углавном сводило 
на дилему судска или тужилачка истрага. Истрага није више повјерена 
истражном судији, већ тужиоцу који наређује њено спровођење ако 
постоје основи сумње да је извршено кривично дјело. Тиме се потпуно 
мијења мјесто и улога тужиоца у истражном поступку. Његова пасивна 
улога се до тада заснивала на стављању захтјева за спровођење истраге, 
односно, добијену кривичну пријаву јавни тужилац је претварао у захтјев 
за спровођење истраге, која се углавном и спроводила без њега. Дакле, са 
оптужницом заснованом на доказима које су му припремали други, 
полиција или истражни судија, јавни тужилац је излазио пред суд, на 
главни претрес. Његова улога у прикупљању доказа – спровођењу истраге 
била је минимална и потпуно пасивана.Новим концептом тужилац добија 
потпуно нову улогу. У току истраге тужилац може предузети све истражне 
радње, али исто тако може наложити и овлашћеним службеним лицима да 
те радње спроведу. Тужилац „управља активностима овлашћених 
службених лица везаним за проналажење осумњиченог и прикупљање 
изјава и доказа“. У вези са тим, полиција има посебна овлашћења и 
дужности. Од стране полиције предузете истражне радње, уколико су у 
складу са Законом о кривичном поступку, могу се употријебити као доказ 
у кривичном поступку. У суштини, полиција представља „сервис“ 
тужилаштва у остваривању заједничког циља, спречавања и откривања 
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кривичних дјела и учинилаца. 
17) Вујић, Д., Говедарица, М., Сикимић, Н. (2011). Међународни и национални 

инструменти за спречавање прања новца и финансирања тероризма, 
Међународна научностручна конференција: Супростављање тероризму, 
међународни стандарди и правна регулатива - зборник радова, Висока 
школа унутрашњих послова Бања Лука и Фондација „Ханс Зајдел“, Козара,  
стр.667–687.  
5 бодова (члан 19. тачка 15.), 
Кратак приказ рада: Прање новца и финансирање тероризма све више 
постају предмет интересовања светске заједнице, јер су државе увидјеле да 
је отклањање узрока најефикаснији вид борбе против овог вида 
криминалитета. Због бројних сличности, доводе се нужно у везу и 
представљају предмет јединственог регулисања у бројним конвенцијама и 
директивама на нивоу Европске Уније и на свјетском нивоу. 
Међународним иницијативама и домаћим законодавством успостављен је 
основни оквир активности за спречавање прања новца и сузбијање 
финансирања тероризма. Терористичке мреже долазе до новца користећи 
се услугама и легалних установа - примјерице неких вјерских 
хуманитарних организација - али и криминалних картела.  Набављају га 
најчешће путем разних класичних криминалних активности, попут рецимо 
кријумчарења.  Но, често им новац стиже и легалним каналима, понекад 
чак и захваљујући владама неких држава. Питање које се поставља а на 
које ни стручњаци немају тачан одговор јесте: « Колико је уопште новца 
потребно да се изведе терористички напад? " На то још нису одговориле 
нити владе а нити приватни сектор.  Оно што је извијестно јесте да је 
цијену планирања и извођења терористичке акције тешко тачно утврдити. 
Новац често стиже и путем исламских хуманитарних удружења, али и 
приватних компанија које служе као параван за прање новца и 
финанцирање тероризма.  Тако, постоје податци да у Саудијској Арабији 
има приличан број индивидуалних донатора, који финансирају дјелатност 
исламских терориста, најчешће из разлога што вејрују у ту врсту борбе и 
општи циљ тих терористичких група. У сваком случају, постоје богати 
пословни људи исламске вјере, који скривено дјелују под плаштом 
фундаментализма, и спремни су написати чек у ту сврху. Такође, велики 
проблем у супростављању финансирања тероризма представљу и државе 
чија је службена политика – помоћ тероризму: "Земље спонзори 
тероризма, попут Сирије и Ирана, али и неке земље које се формално 
супростављају тероризму, представљају тежак проблем због тога што оне 
терористима дају не само новац или уточиште, већ и финанцијску 
инфраструктуру путем које се новац пере…" У раду је  објашњено шта је 
то прање новца, на који начин се врши, шта је финансирање тероризма. 
које су то међународне и домаће регулативе за спречавање прања новца и 
финансирања тероризма као и које су то институције укључене у 
спречавање прања новца и финансирање тероризма, и да ли је домаћа 
регулатива кривичног законодавства ускладјена са медјународним и 
европским стандардима. Аутори су мишљења да одредбе КЗ у БиХ које се 
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односе на прање новца и финансирање тероризна нису сасвим у складу са 
медјународном и европском регулативом.    
 
 

 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 84 

 
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.) 

18) Вујић, Д., (2009). Посебне истражне радње у функцији спречавања 
кривичних дјела организованог криминалитета, теоријски и практични 
аспекти, Избор судске праксе, Научни, стручни и информативни часопис, 
бр. 5, Београд,  стр. 63-71, 
2 бода ( члан 22. тачка 4.) 
Кратак приказ рада: Демократска друштва данас су угрожена 
високософистицираним облицима шпијунаже и тероризма, из чега 
произилази да држави мора бити омогућено да предузима тајни надзор над 
субверзивним елементима који дјелуј унутар њене јурисдикције, како би се 
на тај начин учинковито супроставила наведеним опасностима. Стога се 
мора прихватити да је постојање неких законских одредби које 
омогућавају примјену посебних истражних радњи под посебним 
околностима потребно у демократском друштву у интересу насионалне 
сигурности и за заштиту од нереда и криминалитета. 

19) Вујић, Д., (2008). Пеналне установе за жене у Републици Српској са 
компаративном анализом пеналних установа у другим земљама, 
Безбједност–Полиција–Грађани, часопис Министарства унутрашњих 
послова Републике Српске број 1, Бања Лука,  стр. 185-195, 
2 бода ( члан 22. тачка 4.) 
Кратак приказ рада: Циљ овога рада јесте да прикаже која је основна 
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функција, циљ, каква је организација и кави су услови рада у пеналним 
установама у Републици Српској са акцентом на пеналне установе за жене.  
Да ли те установе, сходно претходно наведеном, могу да оставре захтјеве 
који се пред њих постављају у смислу ресоцијализације осуђеница и 
њиховог успијешног враћања у друштвене токове или је потребно 
извршити корјениту реформу затворског ситема у смислу увођења 
свремених нових идеја и садржаја како би се постигло жељено само су 
нека од питања којима се бави овај рад. 

 
20) Кандидаткиња је у својству сарадника учествовала у националном 

научном пројекту „Kорупција у Републици Српској“, носилац пројекта је 
Управа за полицијско образовање-ВШУП Бања Лука – 1 бод (члан 19. 
тачка 22. Правилника) 

21) Кандидаткиња је у својству сарадника учествовала у националном 
научном пројекту „Методологија изградње система интегритета у 
институцијама на сузбијању корупције“, носилац пројекта је Управа за 
полицијско образовање-ВШУП Бања Лука – 1 бод (члан 19. тачка 22. 
Правилника) 

22) Кандидаткиња је у својству сарадника учествовала у националном 
научном пројекту „Заштита и спасавање у неким ванредним ситуацијама 
са посебним тежиштем на мјесто и улогу полиције“, носилац пројекта је 
Управа за полицијско образовање-ВШУП Бања Лука “– 1 бод (члан 19. 
тачка 22. Правилника)  

23) Кандидаткиња је у својству сарадника учествовала у националном 
научном пројекту „Рецидивизам у извршењу кривичних дјела, анализа 
стања, узроци и превенција“, носилац пројекта је Управа за полицијско 
образовање-ВШУП Бања Лука “– 1 бод (члан 19. тачка 22. Правилника)  

 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 8 
Кандидаткиња је од школске 2006/2007 године у наставном процесу на Високој 
школи унутрашњих послова Бања Лука. За своје ангажовање на Високој школи 
унутрашњих послова у наставном процесу од стране студената оцијењена је високим 
оцјенама – „изврсно“, па кандидату Комисија на основу члана 25. Правилника 
додјељује 20 бодова. 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 изврсно (4,05)............... 10 бодова (члан 25. 
Правилника) и 
у академској 2013/2014. години- оцјеном изврсно (4,36)................10 бодова (члан 25. 
Правилника). 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА ПРВОГ КАНДИДАТА: 112 
Други кандидат и сваки наредни ако их има (све поновљено као за првог кандидата) 

Други кандидат 
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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 Америчких 
Држава у Босни и Херцеговини – канцелариј  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, образо ања, 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 институциј : Правни факултет у Бањој Луци 
Звање: Дипломирани правник 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука 1999. Године 
Просјечна оцјена: - 

 
Постдипломске/мастер студије: 
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Назив институције: Филозофски факултет 
Звање: Магистар социологије 
Мјесто и година заврш тка: 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. 

 
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 
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1.  Члан 19, 
тачка 11 

Vejnović, D., Lalić, V., Šikman, M. (2009) Private 
Security in Bosnia and Herzegovina, In Das, D., & 
Cordner, G. (eds.), Urbanization, Policing and 
Security: Global Perspectives, New York: Taylor & 
Francis Group, pp. 389–403. 
 
Овај коауторски рад говори о приватној безбједности 
у Босни и Херцеговини. Рад је обрађен на 14 
страница. Поред увода и закључка се састоји из још 
четири међусобно повезана дијела, а који сеу додатно 
разрађени са подцјелинама. Најприје се указује на 
карактеристике европског модела приватне 
безбједности. Потом се указује на природу система 
безбједности БиХ, односно на природу приватног 
сектора безбједности у БиХ. Такође, у раду су 
приказани резултати истраживања о приватној  
безбједности у БиХ кроз три аспекта, и то: правни, 
професионални и социо-економски. 

10 

2.  Члан 19, 
тачка 11 

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. 
 
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 

3.  Члан 19, 
тачка 12 

Лалић, В. (2008). Трговина људима у историји 
људских рода. Дефендологија, 11 (21-22), 155-
162.  
 
Аутор заступа тезу да је трговина људима није 
искључиво проблем савременог доба већ да се ради о 
феномену који има дубоке коријене у историји 
људског рода. У раду се аналитички посматра однос 
друштва и феномена трговине људима у оквиру 
посматраних друштвено-историјских епоха. Трговина 
људима јесте филозофско-антрополошки појам, 
полазећи од претпоставке да ако се нека појава или 
друштвена установа понавља кроз вијекове људске 
повјести, онда је то знак да она није нешто случајно, 

6 
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већ неко нужно обиљежје врсте човјек. 
4.  Члан 19, 

тачка 12 
Лалић, В., Радовић, Н. (2009). Сузбијање 
трговине људима – практични аспекти и дилеме. 
Дефендологија, 14 (25-26), 27 – 40. 
 
У раду се говори о практичним аспектима сузбијања 
трговине људима. Једна од кључних дилема јесте 
недостатак валидних података на основу којих би се 
могли одредити стварни размјери појаве. Докле год 
су квантитивни и квалитативни подаци о трговини 
људима оскудни, непоуздани и неупоредиви, биће 
тешко развити  адекватне противмјере и стратегије не 
само на националном него и међународном нивоу. У 
раду се говори о дилемама око методологије 
прикупљања података и даје се краћи приказ 
смјерница које су том погледу сачињене за земље 
Европске уније. Смјернице обухватају разне аспекте 
и упоредиве индикаторе. Један сегмент се односи на 
прикупљање података о процесу трговине људима, 
што ће бити детаљније приказано у раду. Намјера је 
да се помоћу конкретних примјера из праксе омогући 
јаснији увид у ову комплексну појаву и нагласи 
значај прикупљања података током свих фаза у 
процесу трговине људима. 

6 

5.  Члан 19, 
тачка 12 

Радовић, Н., Лалић, В. (2009). Осврт на 
прикупљање података о трговини људима. 
Безбедност, 51 (3), 133-144. 
 
У раду се говори о начинима прикупљања података о 
трговини људима. Дат је краћи приказ смерница и 
начина прикупљања података од стране појединих 
међународних организација (OUN, IOM). Аутори 
указују на неадекватност тих приступа због 
непостојања јединствене методологије и 
немогућности упоређивања података на 
међународном нивоу. Тиме је вредност и 
употребљивост тих података за научна истраживања 
и практичну политику ограничена. У раду су 
приказане смернице земљама Европске уније за 
прикупљање података о трговини људима, 
укључујући упоредиве индикаторе. Применом 
предложених смерница одстране држава чланица 
обезбедили би се поузданији подаци о природи и 
обиму овог феномена. 

6 

6.  Члан 19, 
тачка 12 

Лалић, В., Кешетовић, Ж. (2009).  Антропологија 
сексуалне експолоатације. Темида 9 (1), 17–33. 
 
У раду аутори посматрају сексуалну експлоатацију из 
антрополошке перспективе, односно освјетљавају 
рационалну, етичку, емотивну и митолошки 

6 
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димензију људске сексуалности. Након ситуирања 
феномена у друштвени, односно историјски контекст, 
аутори нешто детаљније посматрају сексуалну 
експлоатацију у савременој епохи, да би на трагу 
релевантних мислилаца закључили да питање 
укидања сексуалне експлоатације није формално-
правно, већ политичко и економско питање. Наиме, 
за превазилажење сексуалне експлоатације нису 
довољне правне норме, већ успостављање истински 
равноправних политичких и економских односа у 
савременим друштвима. 

7.  Члан 19, 
тачка 12 

Радовић, Н., Ђурђевић, З., Лалић, В. (2011). 
Трговина људима као криминална активност 
организованих криминалних група. 
Дефендологија 14 (29-30) 31-39. 
 
Проблем трговине људима је веома актуелан, а 
многобројна дешавања на међународној сцени 
допринела су развоју овог појавног облика 
организованог криминалитета. Ту, пре свега, 
мислимо на процес глобализације, транзиције 
појединих држава, губитак система вредности, 
сиромаштво и друге факторе. Досадашња 
истраживања указују да је трговина људима, пре 
свега, организована криминална активност, иако 
постоје докази да се њоме баве и појединци. Аутори у 
раду анализирају организоване криминалне групе 
које се баве трговином људима, нивое њихове 
организованости, поделу задатака, њихов етнички 
састав, с обзиром да је у судској документацији 
потврђено постојање албанских, руских, бугарских и 
турских криминалних организација, подједнако 
присуство жена и мушкараца током реализацији ове 
криминалне активности, жртве трговине људима, као 
и модалитете рада појединих организованих 
криминалних група. 

6 

8.  Члан 19, 
тачка 12 

Лалић, В., Кешетовић, Ж. (2012). Мобинг у 
међународним односима. Војно дело, лето/2012, 
30-45. 
 
У раду аутори покушавају да одговоре на следеће 
хипотетичко питање: ако је мобинг као вид насилне 
комуникације присутан у животињском свету и ако се 
слични обрасци понашања уочавају у људском 
друштву на нивоу микродруштвених група, да ли је 
он присутан и у макродруштвеним групама или, 
прецизније, у међународним односима? Након 
идентификовања одређених сличности у обрасцима 
понашања аутори указују на могућност да синтарма 
мобинг у међународним односима нађе своје место у 

6 
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политиколошкој и социолошко-психолошкој 
литератури. Исраживање је теоријско и не позива се 
на конкретне емпиријскечињенице из праксе 
међународних односа. Тезу да је могуће прихватити 
наведени појам потребно је поткрешити емпиријским 
истраживањима, а овај рад може да послужи као 
хипотетички оквир за таква истраживања. 

9.  Члан 19, 
тачка 12 

Palmiotto, 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. 
 
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 

10.  Члан 19, 
тачка 15 

Лалић, В. (2009).  Утицај сиромаштва на стање 
трговине људима. Зборник радова. Бања Лука: 
Дефендологија центар за безбједносна, 
социолошка и криминолошка истраживања, стр. 
251 - 261. 
 
У раду се говори о утицају сиромаштва на стање 
трговине људима. Сиромаштво се сматра једним од 
важних друштвених чинилаца који утичу на обим ове 
појаве. Рад је подијељен у три тематске цјелине. У 
првом дијелу говори се о трговини људима као 
глобалном проблему, гдје се наводе неки од чинилаца 
који доприносе развоју феномена са освртом на 
сиромаштво. У другом дијелу рада говори се о 
друштвеним чиниоцима који утичу на размјере 
трговине људима у Босни и Херцеговини. На крају, 
приказани су неки резултати истраживања о утицају 
сиромаштва на ризике виктимизације младих да 
постану потенцијалне жртве трговине људима. 

5 

11.  Члан 19, 
тачка 15 

Лалић, В. (2010). Парадигма различитости ми 
наспрам они између насиља и толеранције. 

5 



19 
 

Зборник радова. Бања Лука: Дефендологија 
центар за безбједносна, социолошка и 
криминолошка истраживања, стр. 22 - 31. 
 
У раду се говори о парадигми различитости – 
концепту друштвених подјела заснованом на 
некритичком односу према себи и другоме – 
културно другачијем – и дискриминацији, 
нетолеранцији и насиљу који су резултат такве 
перцепције стварности. Дихотомија групних подјела 
на ми наспрам они, ми наспрам или против њих, 
присутна је у свим друштвима, у свим историјским 
периодима. Таква трибалистичка поларизација 
преживјела је све облике друштвених структура, од 
роба и племена, од народа и државе, па све до 
данашљњих дана. У робу је дат краћи осврт на 
импликације парадигме различитости у Босни и 
Херцеговини, и наводе се могући модели њеног 
превазилажења. 

12.  Члан 19, 
тачка 15 

Лалић, В. (2014). Социоошки аспекти злочина из 
мржње У Босни и Херцеговини. У: Кривична 
дјела почињена из мржње: изазови регулирања и 
процесуирања у БиХ. Зборник радова, Сарајево: 
Аналитика, стр. 17–35. 
 
Аутор напомиње да је код  кривичних дијела 
почињених из националне и вјерске мржње потребно 
узети у обзир културну различитост народа Босне и 
Херцеговине, послиједице рата (1992-1995) и 
друштвене дезорганизације, те мржњу као 
субјективну послиједицу које је код појединаца 
остала присутна и по завршетку рата те наглашава да 
су злочини из мржње још увијек присутни на 
територији БиХ, иако је њихова заступљеност у 
односу на укупан број евидентираних кривичних 
дјела занемарљива.Аутор наводи да су се најтежа 
кривична дјела дешавала непосредно по завршетку 
рата и да је данас њихова учесталост много мања али 
напомиње да национални и вјерски инциденти могу 
имати озбиљне послиједице, превасходно у виду 
осјећаја страха код припадника заједнице чије је 
добро нападнуто или угрожено што може да води ка 
нарушавању међуљудских односа и исељавању 
припадника народа који су у маљини на том 
простору. Да би се друштво могло ефикасно 
реаговати у  спријечавању ових дјела неопходно је 
јачање институционалних механизама ради 
постизања ефикасне контрола злочина а што је нужан 
предуслов мира и стабилности у БиХ. 

5 

13.  Члан 19, Вејновић, Д., Лалић, В. (2008) Друштвене 5 
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тачка 15 промјене и безбједност и заштита са тежиштем 
на детективску дјелатност. Бања Лука: Факултет 
безбједности и заштите, стр. 280 – 289. 
 
У раду се указује на улогу безбједности и заштите у 
друштвру и држави. Посебно се истиче да је са 
транзицијским друштвеним промјенама дошло и до 
фундаменталних промјена у стању, функцији и 
организацији безбједности и заштите. Истиче се да 
безбједност и заштита као државна функција све 
више уступају мјесто недржавним субјектима 
безбједности, уз дужно поштовање уставом 
загарантованих права и обавезе државе. Тежиште у 
раду је усмјерено на неке аспекте детективске 
дјелатности у свијету са оствром на проблематику ове 
дјелатности у нашим условима. 

14.  Члан 19, 
тачка 15 

Лалић, В. (2014). Глобализација и експанзија 
злочина мржње. Зборник радова. Глобализација и 
сувереност – са освртом на Босну и 
Херцеговину. Бања Лука: Европски 
дефендологија центар и Факултет политичких 
наука, стр. 485 - 497. 
 
У раду се анализира утицај глобализације на 
експанзију злочина мржње, тј. мржњом мотивисаног 
насиља према идентитетно различитим друштвеним 
групама. Сагледавају се посљедице структуралних 
промјена, посебно утицај економског диспаритета, 
социјалне диференцијације и фрустрације 
незадовољних друштвених група на природу, 
распрострањеност и посљедице злочина мржње. 
Процес глобализације довео је до пораста економске, 
политичке и социјалне несигурности, те кризе 
националног и културног идентитета. Идеологије и 
акти из мржње чешће се јављају у периодима 
друштвених  криза него у вријеме релативног 
друштвеног мира. Глобално доба је доба великих 
друштвених промјена и из тог разлога неопходно је 
сагледати утицај глобализације на етиологију и 
феноменологију злочина мржње у савременом 
свијету. 

5 

15.  Члан 19, 
тачка 15 

Лалић, В., Вејновић, Д. (2014) Изазови и дилеме 
говора мржње са освртом на Босну и 
Херцеговину. Зборник радова. Бања Лука: 
Дефендологија центар за безбједносна, 
социолошка и криминолошка истраживања, стр. 
13-29. 
 
У раду се говори о специфичностима Босне и 
Херцеговине и друштвеној оправданости 

5 
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истраживања и друштвене контроле говора мржње. 
Затим, наводе се опште концептуално-методолошка 
питања у оквиру чега је дат осврт на појмовно 
одређивање феномена. Једно од кључних дилема 
јесте на који начин одредити границу између слободе 
говора и говора мржње. Имајући наведено у виду, 
сажето су размотрена питања одређења говора 
мржње у пракси. Након тога, извршена је анализа 
правних прописа којима се регулише ова материја. 
Преглед правне литературе обухватио је међународне 
правне инструменте те краћи осврт на искуства неких 
европских земаља. Након тога, извршен је преглед 
законодавства Босне и Херцеговине. 

16.  Члан 19, 
тачка 16 

Lalić, V., Šikman, M., Kešetović, Ž. (2010) Hate 
Crimes control in Post-conflict Bosnia and 
Herzegovina, Policing in Central and Eastern 
Europe: Social Control of Unconventional 
Deviance, University of Maribor, Faculty of 
Criminal Justice and Security, pp. 158–160. 
 
Овај истраживачки рад, односно апстракт рада говори 
о контроли говора мржње у постконфликтној Босни и 
Херцеговини. Апстракт је урађен на три стране по 
одређеној методологији, у којој се између осталог 
говори о: циљу, сврси, методама, прелиминарним 
резултатима, практичним импликцијама, 
истраживачким ограничењима и научној вриједности 
рада. 

3 

17.  Члан 19, 
тачка 26 

Уредник часописа Дефендологија, часописа 
националног значаја 

3 
 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 98 
 

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.) 
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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: 101,5 
Други кандидат и сваки наредни ако их има (све поновљено као за првог кандидата) 

Трећи кандидат 
1) Основни биографски подаци: 

Име, имена оба 
родитеља, и презиме: 

Мирослав (Здравко) Ђурић 

Датум и мјесто рођења: 01.06.1972. године, Приједор 
Установе у којима је био 
запослен: 

Од 01.01.1994. године запослен у Министарству 
унутрашњих послова Републике Српске. Од 01.09. 
2008. до данас запослен као шеф Одсјека за сузбијање 
малољетничке делинквенције у ЦЈБ Бања Лука. 

Радна мјеста: Од 01.01.1994 до 30.09.2004. године радио као 
полицајац. 
Од 01.10.2004. до 31.08.2008. године радио као 
замјеника комнадира полицијске станице Љубија. 
Од 01.09.2008. до данас запослен као шеф Одсјека за 
сузбијање малољетничке делинквенције у ЦЈБ Бања 
Лука. 

Научна и/или умјетничка 
област: 

Психологија 

Чланство у научним и 
стручним организацијама 
или удружењима: 

 

 
2) Дипломе и звања: 

Основне студије: 
Назив институције: Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет 
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Звање: Дипломирани психолог 
Мјесто и година 
завршетка: 

Бања Лука, 29.04.2004. године 

Просјечна оцјена: 8,66 
 
Постдипломске/мастер студије: 

Назив институције: Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет 
Звање: Магистар сихологије 
Мјесто и година 
завршетка: 

Бања Лука, 11.02.2008. године 

Просјечна оцјена: 9,00 
Наслов магистарског 
рада: 

Професионалне преференције средњошколске 
омладине у условима високе стопе незапослености 

Научна/умјетничка 
област: 

Психологија 

 
Докторске студије/докторат: 

Назив институције: Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет 
Звање:  
Мјесто и година 
завршетка: 

 

Назив докторске 
дисертације: 

 

Научна/умјетничка 
област: 

Психологија 

 Одлука о сагласности на Извјештај о оцјени 
подобности теме и кандидата за израду докторске 
дисертације. 

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

 

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) 
 
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.) 

1. Ђурић, М., (2008). Професионалне преференције младих, Лакташи, - 
научна монографија националног значаја, 
10 бодова (члан 19. тачка. 3) 

Кратак приказ монографије: У наведеној монографији представљен 
је дио кандидатовог завршног рада на постдипломским студијама. 
Идеја за ово истраживањње се родила из трагања за одговором на 
питање: да ли у условима високе стопе незпослености већи утицај 
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на професионалне преференције младих има спољашња или 
унутрашња мотивација. Резултати приказани у монографији 
представљају потврду поставке Холандове теорије избора занимања 
према којој избор занимања представља интеракцију и усклађивање 
типа личности и модела средине. Резултати истраживања потврђују 
основну хипотезу рада према којој, у условима високе стопе 
незапослености, на професионалне преференције младих већи 
утицај има екстринизичка него интринизичка мотивација. 

2. Ђурић, М., (2012). Активности у превенцији малољетничке 
делинквенције (социјално-психолошки приступ), Лакташи, - научна 
монографија националног значаја, 
10 бодова (члан 19. тачка. 3) 

Кратак приказ монографије: Ова монографија представља настојање 
аутора да укаже да друштвени приступ и активности које имају за 
циљ сузбијање и смањивање друштвено неприхватљивог понашања 
требају бити засновани на превенцији и заједничком раду свих 
друштвених субјеката и институција којимогу утицати на смањење 
малољетничке делинквенције. Резултати одређених превентивних 
активности које су предузимали припадници ЦЈБ Бања Лука у 
сарадњи са другим друштвеним установама и институцијама могу 
дати значајне резултате у сузбијњу друштвено неприхватљивог 
понашања дјеце и младих. 

3. Ђурић, М., (2008). Егзогени и ендогени фактори малољетничке 
делинквенције, Тематски научни скуп: Малољетничка делинквенција као 
облик друштвено неприхватљивог понашања младих, Висока школа 
унутрашњих послова, Бања Лука,  стр. 421-433., 

2 бода ( члан 19. тачка 17.) 
     Кратак приказ рада: Рад има за циљ да укаже на основне ендогене и 

егзогене факторе који могу утицати на настанак малољетничке 
делинквенције. Од егзогених фактора у раду су детаљније описани 
друштвени услови живота и рада, економске кризе, породица, вршњаци.. 
Такође, аутор је анализирао одређена унутрашња стања појединца која у 
већој или мањој мјери могу утицати на његово делинквентно понашање.  

4. Ђурић, М., (2013). Улога дјеце и младих- свједока насиља у спречавању 
насиља међу својим вршњацима, Међународна научностручна 
конференција: Вршњачко насиље, етиологија, феноменологија, начини 
превазилажења и компаративна искуства - зборник радова, Висока 
школа унутрашњих послова Бања Лука и Фондација „Ханс Зајдел“, 
Лакташи, стр. 383–396.  
5 бодова ( члан 19. тачка 15.) 
         Кратак приказ рада: Насиље утиче на свједоке а свједоци утичу на 
насиље. Насиље може подстакнути свједоке на одређене активности и 
реакције, које могу поткрепљивати насиље или бити усмјерене на 
спречавање насиља. Релевантна истраживања показују да велики број 
дјеце и младих није директно укључен у насиље, да осуђује насиље и да 
је спреман покушати спријечити насиље и помоћи жртви, а постоје 
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истраживања која указују да се стање побољшало тамо гдје су вршњаци 
помагали. 

5. Ђурић, М., (2013). Социјално-психолошки приступ феноменологији 
малољетничке делинквенције на подручју Центра јавне безбједности 
Бања Лука, Безбједност-Полиција-Грађани, часопис Министарства 
унутрашњих послова Републике Српске, бр. 3-4, Бања Лука, стр. 251-261,  
6 бодова ( члан 19. тачка 12.) 

   Кратак приказ рада:У овом раду се, на основу извршене анализе 
структуре кривичних дјела и прекршаја, извршених од стране 
малољетних лица у периоду од 2008-2012 године на подручју ЦЈБ 
Бања Лука, покушавају дати одговори на питања зашто се један број 
малољетника понаша на друштвено неприхватљив начин, користећи 
при томе оне социјално-психолошке теорије, које можда понајбоље 
могу објаснити друштвено неприхватљиво понашање дјеце и младих. 

  
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 33 
 

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.) 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 0 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА ДРУГОГ КАНДИДАТА: 33 

 

III) ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 
Увидом у документацију, односно након детаљног разматрања доспјелих пријава по 
расписаном конкурсу Комисија констатује сљедеће: 

 
Први кандидат: 
 

Кандидаткиња Мр Драгана Вујић одговара условима Конкурса за избор за ужу 
научну област: Криминалистичка тактика, методика и оператива на наставном 
предмету Криминалистичка превенција и прогностика, јер је њено научно и стручно 
стваралаштво претежно у оквирима ове научне области. 
Анализирајући и оцјењујући цјелокупни рад Мр Драгане Вујић, а водећи рачуна о 
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педагошким, стручним и научним потенцијалима, Комисија констатује: 
� да је кандидаткиња постдипломски-магистарски рад урадила и одбранила из 

области кривичног процесног права 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, 

� да је испољила велику ангажованост у раду и свим сегментима ове научне 
области; 

� да њени радови третирају значајна подручја наведене научне области, 
� да од 2006. године ради у МУП-у РС, Управи за полицијско образовање, 

Високој школи унутрашњих послова и то као виши стручни сарадник у 
правној и криминалистичкој области (од наведеног периода учествује у 
извођењу вјежби у Високој школи унутрашњих послова Бања Лука и то из 
наставних предмета: Криминалистичка превенција и прогностика, Кривично 
процесно право и Криминологија са пенологијом); 

� да је учествовала у научно-истраживачким пројекатима који се спроводе на 
нивоу Републике Српске, а у вези са криминалистичком дјелатношћу; 

� у склопу стручног оспособљавања и усавршавања учествовала је на научним 
скуповима, семинарима, конференцијама и округлим столовима који су 
третирали претежно наведену област; 

� за свој досадашњи рад у настави на Високој школи унутрашњих послова 
позитивно је оцијењена од стране студената оцјенама ''изврсно''; 

Кандидаткиња је за свој досадашњи рад бодована у складу са Правилником о 
поступку и условима избора наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци, 
а укупан број бодова које је кандидаткиња остварио приликом бодовања, износи 
(научна дјелатност + образовна дјетаност + стручна дјелатност + наставничке 
способности): 84 + 0 + 8 + 20 = 112 бодова. 
 
Други кандидат: 

 
Др Велибор Лалић дјелимично испуњава услове Конкурса за избор предавача високе 
школе за ужу научну област. 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; 

- се на конкурс пријавио са научним степеном доктора наука, а 
истовремено у својој документацији није доставио диплому којом 
потврђује да је промовисан у научни степен доктора наука, него је само 
доставио увјерење о стеченом научном степену доктора наука одбране, 
безбедности и заштите, издату на његов лични захтјев 28.5.2014. 
године од стране Факултета безбедности Универзитета у Београду;  

- је био активан у писању научних и стручних радова и других 
публикација. Такође, 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 
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Комисија могла закључити да је он на тим научним скуповима и 
другим облицима научне активности, имао излагања или предавања;  

- је примјетна научна и стручна дјелатност кандидата у другим 
областима; 

- је уредник часописа Дефендологија који је часопис националног 
значаја, 

- је кандидат магистарску тезу урадио и одбранио из области 
социологије, а докторску тезу из области одбране, безбједности и 
заштите, што није у оквирима научне области за коју конкурише; 

- на крају, Комисија наглашава и да је кандидат конкурисао и за више 
мјеста по расписаном конкурсу што указује на његову неопредјељеност 
чему жели да се посвети. 

Кандидат је за свој досадашњи рад бодован у складу са Правилником о поступку и 
условима избора наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци, 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): 
98 + 0 + 3,5 + 0 = 101,5 бодова. 
 
Трећи кандидат: 
Мр Мирослав Ђурић дјелимично испуњава услове Конкурса за избор предавача 
високе школе за ужу научну област. 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 се види да је био активан у 
писању научних и стручних радова и других публикација. 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;  

- је примјетна  научна дјелатност кандидата у другим областима; 
- је кандидат магистарску тезу урадио и одбранио из области психогије, 

а докторску тезу је пријавио такође из области психологије. 
Кандидат је за свој досадашњи рад бодован у складу са Правилником о поступку и 
условима избора наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци, 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): 
33 + 0 + 0 + 0 = 33 бода. 
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