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II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

Први кандидат 
 

1) Основни биографски подаци: 
Име, имена оба родитеља, и презиме: Стево (Ђуро и Нада) Иветић 
Датум и мјесто рођења: 09.08.1961. године, Бања Лука 
Установе у којима је био запослен: Од 1987. године запослен у Министарству 

унутрашњих послова Републике Српске. У 
том периоду седам година провео вршећи 
оперативне послове (инспектор), а преко 20 
година руководилац у Министарству 
унутрашњих послова, на пословима 
међународне полицијске сарадње и на 
пословима са страним држављанима. 

Радна мјеста: Од јула 1987. године до јуна 1994. године 
обављао послове инспектора Центар Ресора 
државне безбједности Бања Лука.  
Од јуна 1994. године до априла 1999. 
године обављао послове начелника 
Одјељења у Центру Ресора државне 
безбједности Бања Лука.  
Од априла 1999. године до маја 2001. 
године обављао послове начелника 
Одјељења за послове странаца у МУП-у 
РС. 
Од маја 2001. године до марта 2003. године 
обављао послове шефа Кабинета министра 
унутрашњих послова. 
Од марта 2003. године до октобра 2003. 
године обављао послове начелника 
Одјељења за правне послове у МУП-у РС. 
Од октобра 2003. године до јула 2005. 
године обављао послове начелника 
Одјељења за правне послове и послове 
странаца у МУП-у РС. 
Од јула 2005. године до фебруара 2006. 
године обављао послове замјеника 
начелника Управе за правне и кадровске 
послове. 
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Од марта 2006. године до маја 2008. године 
обављао послове шефа Кабинета министра 
унутрашњих послова. 
Од маја 2008. године до априла 2013. 
године обављао послове начелника Службе 
министра. 
Од маја 2013. године до октобра 2013. 
године обављао послове помоћника 
директора Високе школе унутрашњих 
послова за наставу.  
Од новембра 2013. године обавља послове 
помоћника директора Високе школе 
унутрашњих послова за наставу и научно-
истраживачки рад.  

Научна и/или умјетничка област: Организација и послови полиције 

Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

Удружење правника Републике Српске; 
Интернационална асоцијација 
криминалиста Бања Лука;  

  
2) Дипломе и звања: 

Основне студије: 
Назив институције: Правни факултет  
Звање: Дипломирани правник  
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 1987. године 
Просјечна оцјена: / 

 
Постдипломске/мастер студије: 

Назив институције: Факултет за безбједност и заштиту 
Звање: Магистар наука за безбједност и 

криминалистику 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2009. године 
Просјечна оцјена: / 
Наслов магистарског рада: „Утицај SECI Центра у Букурешту  на 

сузбијање прекограничног криминалитета у 
Југоисточној Европи-случај БиХ.“ 

Научна/умјетничка област: Безбједност и криминалистика 
 

Докторске студије/докторат: 
Назив институције: Факултет за безбједност и заштиту 
Звање: Доктор наука безбједности и заштите 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2012. године 
Назив докторске дисертације: „Модели организовања и функционисања 

међународних безбједносних организација 
на сузбијању тероризма“. 



4 
 

Научна/умјетничка област: Безбједност и заштита 
Претходни избори у наставна и научна 
звања (институција, звање, период) 

На основу Одлуке Наставно научног вијећа 
Високе школе унутрашњих послова, Бања 
Лука, број: 07/2-113-6/03 од 19.11.2003. 
године изабран у звање наставника 
практичне наставе - асистент на период од 
пет година.  
На основу Одлуке Сената Високе школе 
унутрашњих послова, Бања Лука број: 06/2-
612-248-12/09 од 23.10.2009. године 
изабран у звање предавача Високе школе за 
предмете из области полицијских наука 
(Међународна полицијска сарадња и Јавна 
безбједност), на период од пет година. 

 
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) 

 
Иветић С., „Програми помоћи ЕУ и САД-а државама југоисточне Европе, с освртом на РС 
и БиХ“, Зборник радова са међународног научног скупа на тему Друштвена криза и 
превазилажење сиромаштва у РС и БиХ, Дефендологија центар за безбједносна, 
социолошка и криминолошка истраживања, Бања Лука, 2009, стр. 277 – 284; 
Иветић, С., Дјелатност SECI Центра у сузбијању криминалитета – методе рада, 
Зборник радова са међународног научног скупа на тему Право и форензика у 
криминалистици, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2009, стр. 255 – 263. 
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 

Šikman M., Ivetić S., „Terorism in Bosnia and 
Herzegovina – Curent state supression Measures“, 
Internal security, volumen 3, issue 2, Police Academy 
Szczytno, Poland, july-december 2011, pp. 31–44. 
У раду се говори о тероризму као глобалној 
безбједносној пријетњи али и националном проблему 
већине влада. Тероризам се у раду описује као велика 
пријетња Босни и Херцеговини, те се указује на његове 
карактеристичне појаве, попут: терористички акти, обука 
потенцијалних терориста, планирање и припрема 
терористичких напада, присуство одређених 
терористичких група и сл. Указује се да оваква опаност 
од тероризма залужује адекватан одговор, који у исто 
вријеме мора бити глобалан. 
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2.  Члан 19, 
тачка 12 

Иветић, С., „Правни аспекти функционисања SECI 
Центра у Букурешту“, Правна ријеч, број 19, 
Удружење правника Републике Српске, Бања Лука, 
2009, стр. 623–634. 
У раду је презентован историјат развоја SECI 
иницијатива, у склопу којих је основан и функционише 
SECI Регионални центар у Букурешту, са циљем 
развијања оперативне сарадње тринаест држава 
Југоисточне Европе у спречавању и сузбијању 
прекограничног криминалитета. Тежиште рада чини 
приказ оснивачких докумената SECI Центра и његових 
унутрашњо-правних аката. Појашњене су везе и развој 
односа између SECI Центра и његових сталних 
савјетника (Свјетска царинска организација и 
INTERPOL). Указано је на уочене недостатке у правној 
легислативи Центра са приједлозима за њихово 
отклањање. 

6 

3.  Члан 19, 
тачка 12 

Иветић С., Росић С., „Правни аспекти и практична 
искуства припадника полицијских агенција из БиХ у 
мисијама одржавања мира Уједињених нација“, 
Правна ријеч, број 23, Удружење правника 
Републике Српске, Бања Лука, 2010, стр. 595–609. 
У раду је дат кратак приказ операција одржавања мира 
(мировних мисија) под окриљем Уједињених нација, као 
и увид у мировне операције УН-а, у којима су 
учествовали припадници полицијских агенција из Босне 
и Херцеговине. Тежиште рада је на правној регулативи, 
унутар БиХ, којом је регулисана ова област, као и на 
практичним искуствима и проблемима током упућивања 
полицијских службеника у мировне операције УН-а. 
Такође, дати су приједлози за унапређење правне 
регулативе у овој области, као и кратак осврт на правно 
регулисање учешћа полицијских службеника сусједних 
држава у мировним операцијама Уједињених нација. 
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4.  Члан 19, 
тачка 12 

Иветић С., „Правни аспекти оснивања и 
функционисања ЕУРОПОЛ-а, са освртом на БиХ“, 
Правна ријеч, број 37, Удружење правника 
Републике Српске, Бања Лука, 2013, стр. 697–711. 
У раду је дат приказ настанка, развоја и правних основа 
међународне полицијске сарадње, као једног новог 
односа између држава, али и између држава и 
међународних организација, тј. изведених субјеката 
правног субјективитета. С тим у вези, аутор је сагледао 
улогу и значај коју данас има EUROPOL у креирању 
заједничког безбједносног простора у Европи. Посебно 
су анализирани правни аспекти уговора из Мастрихта, 
Амстердама и Лисабона у односу на правни статус 
EUROPOLА, са посебним нагласком на значај доношења 
Одлуке о оснивању Канцеларије европске полиције – 

6 
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EUROPOL. Такође, представљен је правни основ сарадње 
полицијских агенција из БиХ са EUROPOLОМ и указано 
на потребу даљњег унапређења сарадње, уз истовремено 
уважавање уставних и законских надлежности у БиХ. 

5.  Члан 19, 
тачка 12 

Иветић С., Бјелогрлић С., „Поједини аспекти 
имплементације Европске конвенције о спречавању 
мучења и нечовјечног или понижавајућег поступања 
или кажњавања са освртом на њихову примјену у 
Босни и Херцеговини“, Годишњак Европског 
дефендологија центра, број 3, Европски 
дефендологија центар за научна, политичка, 
економска, социјална, безбједносна, социолошка и 
криминолошка истраживања, Бања Лука, 2014, стр. 
62–73. 
Рад анализира поједине аспекте имплементације 
Европске конвенције о спречавању мучења и нечовјечног 
или понижавајућег поступања или кажњавања 
(психијатријске установе; лишење слободе странца, 
малољетника и жена; борбу против некажњивости 
мучитеља и употребу оружја са електричним 
пражњењем) садржане у стандардима Европског 
комитета за спречавање мучења и нечовјечног или 
понижавајућег поступања или кажњавања, са освртом на 
њихову примјену у БиХ. 
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6.  Члан 19, 
тачка 15 

Иветић С., „Организациона структура СЕЦИ Центра 
у Букурешту“, Зборник радова на тему: „Сузбијање 
криминала и европске интеграције“, КПА  Београд, 
Ханс Зајдeл Фондација, Тара, 2010, стр. 404–414. 
У раду су представљене организациона структура SECI 
Центра и основне надлежности организационих 
јединица. Представљен је и начин функционисања 
Центра са приједлозима за његово боље функционисање. 
Недовољна информисаност припадника полицијских и 
царинских агенција, као и непостојање континуиране 
обуке о могућностима остваривања прекограничне 
сарадње посредством SECI Центра свакако је 
допринијела недовољном кориштењу овог, у пракси 
доказаног, механизма за сарадњу између полицијских и 
царинских агенција у региону југоисточне Европе. 
Имајући то у виду, настао је овај рад којим смо покушали 
да допринесемо попуњавању ове празнине у сагледавању 
теоретских и практичних могућности SECI Центра. С 
тим у вези, потребно је кроз разне видове едукације и 
обуке полицијске и царинске службенике упознати са 
могућностима и капацитетима SECI Центра, као и 
постигнутим резултатима на пољу борбе против 
прекограничног криминала. За очекивати је да ће 
трансформацијом SECI Центра у SELEC досадашња 
искуства Центра допринијети бољем раду и 
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приближавању стандардима Европске уније у области 
међународне безбједносне сарадње. 

7.  Члан 19, 
тачка 15 

Иветић С., Павловић Г., „Улога и значај COESS у 
усаглашавању правних стандарда у приватној 
безбједности као инструмент супростављања 
криминалитету, Зборник радова на тему: 
„Сузбијање криминала у оквиру међународне 
полицијске сарадње“, КПА Београд и Ханс Зајдел 
Фондација, Београд, 2011, стр. 347–357. 
У раду је анализиран значај Конфедерације европских 
служби безбједности (Confederation of European Security 
Services - CoESS) у усаглашавању правних стандарда у 
приватном сектору безбједности, као једном од 
инструмената супротстављања криминалитету. Након 
уводних разматрања о историјском развоју и појму 
приватног сектора безбједности, аутори излажу материју 
о структури и дјелатностима CoESS. Поред многобројних 
стандарда који имају изузетан значај за законито и 
ефикасно функционисање приватног сектора 
безбједности у Европи, а које је кроз сарадњу са другим 
организацијама усвојио CoESS, у раду се указује и на 
иницијативе које постоје на међународном нивоу и које 
имају за циљ усвајање одређених међународних правних 
стандарда за приватну безбједност. У закључним 
разматрањима указује се на улогу, односно основну 
сврху коју CoESS има, а то је управо да осигура заштиту 
интереса својих чланица унутар Европе кроз 
усклађивање прописа из области приватне безбједности. 
Ово је уједно и претпоставка за сарадњу са јавним 
сектором безбједности, наравно све са циљем боље и 
ефикасније заштите лица и њихове имовине, те 
превенције криминалитета најшире гледано. Ова, као и 
многа друга питања, у вези са приватним сектором 
безбједности на која није до сада дат одговор, указују на 
значај, прије свега, изучавања, а затим и 
стандардизовања послова у овој области. 
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8.  Члан 19, 
тачка 15 

Šikman M., Ivetić S., Amidžić G., „New forms of 
Organized caused by global change – a Rewiew of the 
Republic of Srpska and BiH“, International scientific 
conference „Security in the post-conflict (Western) 
Balkans: Transition and challenges faced by the 
Republic of Macedonia“, Volume I, Faculty of Security 
Skopje, Ohrid, 2011, pp. 83–101. 
У раду се говори о организованом криминалу као ширем 
друштвеном проблему. Такође се указује на историјски 
развој овог феномена, те на то да је орг. криминалитет у 
последње вријеме ескалирао као један од водећих 
безбједносних изазова, ризика и пријетњи. Указује се и 
на нове појавне облике организаованог криминалитета, а 
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које су  условљене глобалним промјенама, попут: 
коцкања на интернету, манипулација берзама, превара са 
крдитним картицама, телефонским преварама и сл. 
Надаље се указује на све чешће организовање 
криминалних група у криминалне мреже. Указује се да су 
све ове новине такође присутне и у Републици Српској и 
БиХ, те је приказан правни и институционални одговор 
на ове проблеме. 

9.  Члан 19, 
тачка 15 

Šikman M., Ivetić S., „Integrity plan as an aspect of 
systemic corruption prevention“, International scientific 
conference „Security and Euroatlantic perspectives of 
the Balkans“, Volume 2, Faculty of Security Skopje, 
Ohrid, 2013, pp. 434–447. 
Рад говори о корупцији као проблему садашњице, која 
утиче на друштвену стабилност и развој, али и на све 
друге аспекте живота. Због тога се наглашава потреба за 
одговарајућом друштвеном реакцијом. У погледу 
друштвене реакције на корупцију нарочита улога 
припада развијању планова интегритета у јавним 
институцијама. Ови планови представљају један од 
савремених превентивних механизама спречавања 
корупције. наглашава се да се само системским 
приступом може сузбити корупција а да је управо израда 
и спровођење плана интегритета једна од таквих мјера. У 
раду је представљен План интегритета Министарства 
унутрашњих послова Републике Српске, а који је израђен 
на основу научне методологије.  

5 

10.  Члан 19, 
тачка 15 

Маричић Т., Иветић С., „Стратегија сузбијања 
појава корупције кроз реформу, професионализацију 
и стручно усавршавање кадрова“, Зборник радова на 
тему: „Методологија изградње система 
интегритета у институцијама на сузбијању 
корупције“, МУП Републике Српске, Бања Лука, 
2010, стр. 193–208. 
Корупција представља пријетњу владавини права, 
демократији и људским правима, подрива добру 
владавину, правичност и социјалну правду, уништава 
конкуренцију, омета економски развој и угрожава 
стабилност демократских институција и моралне основе 
друштва. Професионализација државне управе и њених 
кадрова као најзначајнији елементи реформе, не 
остварују се лако и брзо, већ је за реализацију свих 
постављених циљева, као поделемената ових принципа, 
потребно вријеме, труд, рад, координација и сарадња. 
Јачањем етике и морала сваког појединца доћи ће до 
побољшања рада државног апарата и до смањења 
корупције, а опет – све то зависи од брзине развоја 
привреде и богаћења државе. 
 

5 
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11.  Члан 19, 
тачка 15 

Иветић С., Маричић Т., „Тероризам и међународни 
односи“, Зборник радова на тему: „Супростављање 
тероризму-међународни стандарди и правна 
регулатива“, МУП Републике Српске и Ханс Зајдел  
Фондација, Козара, 2011, стр. 509–523. 
Највећа пријетња безбједности државе данас у 
савременом свијету није рат против другог субјекта 
међународне заједнице како би требало очекивати, већ 
рат са „невидљивим противником“, са тероризмом. Рад 
систематизује знање о основама тероризма и 
међународних односа, узроке, услове, посљедице, 
националне и међународне прописе који се појављују у 
квалификовању и санкционисању са једне стране и 
регулишу превенцију са друге. Напосљетку, тероризам 
јесте зло, и као такво мора бити прихваћено од свих 
субјеката међународне заједнице. Онај појединац или 
организација који од било које легитимне државне 
институције добију префикс „терористички“ морају 
заувијек бити осуђени, али при томе морају постојати 
претходно утврђени легитимни и легислативни 
критеријуми за такву осуду. 

5 

12.  Члан 19, 
тачка 15 

Иветић С., Павловић Г., „Борба против сајбер 
криминала у Европској унији са освртом на 
Републику Српску“, Зборник радова на тему: 
„Сузбијање криминала и европске интеграције са 
освртом на високотехнолошки криминал“, МУП 
Републике Српске и Ханс Зајдл  Фондација, 
Лакташи, 2012, стр. 53–64. 
У првом дијелу рада аутори дају општи осврт на 
међународноправни оквир у борби против сајбер 
криминала. Потом указују на активности Европске уније 
у борби против овог вида криминала, а посебно на 
Европску унутрашњу стратегију безбједности, односно 
на један од циљева ове стратегије који говори о подизању 
нивоа безбједности за грађане и предузећа у сајбер 
окружењу. Надаље, аутори у раду образлажу кораке које 
Европска унија планира да спроведе ради остварења 
овога циља, а посебна пажња се поклања првом и трећем 
кораку, који говоре о успостављању центра за сајбер 
криминал у ЕУ и мреже CERT. Такође, дио рада односи 
се и на правни и институционални оквир у борби против 
сајбер криминала у Републици Српској, односно указује 
се на тренутна рјешења, досадашње резултате, те се дају 
конкретни приједлози аутора у циљу даљњег 
усаглашавања са стандардима Европске уније и њихових 
примјена у пракси. 
 
 
 

5 
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13.  Члан 19  
тачка 15 

Иветић С., Павловић Г., „Активности Европске 
уније на спречавању криза и катастрофа“, Зборник 
радова на тему; „Сузбијање криминалитета и 
европске интеграције, с освртом на еколошки 
криминалитет“, Висока школа унутрашњих 
послова, Требиње, 2014, стр. 43–55. 
Аутори у раду указују на активности Европске уније на 
повећању њене отпорности на кризе и катастрофе, 
односно указује се на тренутна рјешења, досадашње 
резултате, те на будуће кораке везане за ову пријетњу. 
Посебна пажња се поклања стратегији унутрашње 
безбједности Европске уније и акционом плану за њену 
реализацију. Управо, централни дио овог рада односи се 
на један од циљева ове стратегије који говори о повећању 
Европске сигурности на кризе и катастрофе. Такође, 
аутори образлажу кораке из акционог плана за 
спровођење стратегије унутрашње безбједности које је 
Европска унија до сада спровела ради остварења овога 
циља. 

5 

 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 74 
 

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.) 

- Митровић Љ., Иветић С., Збирка прописа о прекршајима, Висока школа унутрашњих 
послова, Бања Лука, 2008. година; 
- До избора у звање предавача Високе школе унутрашњих послова учествовао на више 
научних скупова, међународних конференција и студијских посјета из области 
безбједности: 

� Студијска посјета Полицијској академији у Барселони, Шпанија, 2001. година; 
� XVIII Свјетски конгрес Међународне полицијске асоцијације (IPA-e), Љубљана, 

Словенија, 2006. година; 
� Министарска конференција Савјета Европе на тему ''Побољшање европске 

сарадње у борби против криминала'', Москва, Русија, 2006. година; 
� Студијска посјета Националној школи за јавну управу (НИСП-а), Париз, 

Француска,  2006. година; 
� Министарска конференција Пакта стабилности – Радни сто 3, безбједност, Софија, 

Бугарска, 2007. година; 
� Министарска конференција - 10. Европски полицијски конгрес, на тему 

’’Европска безбједносна стратегија –Концепти и технологије за борбу против 
тероризма’’, Берлин, Њемачка, 2007. година;  

� Стручни скупови Комитета за заједничку сарадњу држава Југо-источне Европе у 
СЕЦИ Центру (ЈЦЦ), Букурешт, Румунија, 2006., 2007. и 2009. година; 

� Годишња конференција Crans Монтана Форума на теме ''Унија за Медитеран и 
безбједност'' и ''Имплементација заједничке борбе против тероризма, 
организованог криминала и корупције'', Монте Карло, Кнежевина Монако, 2008. 
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година; 
2. Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
(навести све активности/публикације, гостујућа настава и менторста/ и број бодова сврстаних  по 
категоријама из члана 21.) 
Редни 
број 

Члан и 
категорија  

Наслов рада  Број 
бодова 

1.  Члан 21, 
тачка 2 

Иветић С., Миладиновић А., Јавна безбједност, 
уџбеник, Висока школа унутрашњих послова, Бања 
Лука, 2013. године. 

6 

2.  Члан 21, 
тачка 6 

Гостујући професор на Криминалистичко-
полицијској академији у Београду у зимском 
семестру 2012/2013 

5 

3.  Члан 21, 
тачка 6 

Гостујући професор на Криминалистичко-
полицијској академији у Београду у љетном 
семестру 2012/2013 

5 

4.  Члан 21, 
тачка 9 

Гостујући професор на Факултету за безбједност и 
заштиту, Бања Лука, Универзитет Синергија, у 
зимском семестру 2012/2013 

2 

5.  Члан 21, 
тачка 10 

Учешће на међународним конференцијама, 
скуповима, радионицама и едукацијама у 
иностранству – 11 учешћа 

33 

6.  Члан 21, 
тачка 17 

Иветић С., Росић С., Међународна полицијска 
сарадња – ауторизована скрипта, Висока школа 
унутрашњих послова, Бања Лука, 2010. године. 

3 

7.  Члан 21, 
тачка 17 

Стево И., Упоредни модели безбједносне заштите 
лица и имовине – ауторизована скрипта, Висока 
пословно техничка школа, Добој, 2012. године. 

3 

8.  Члан 21, 
тачка 18 

Ментор за 11 кандидата за завршни рад првог 
циклуса студија. 

11 
 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 68 
5) Стручна дјелатност кандидата 

1. Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 
(навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.) 

Професионалне активности које доприносе повећању угледа Универзитета:  
- Члан Комисије за помиловање осуђених лица Министарства правде Републике 

Српске од 2006. године до 2010. године. 
 

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 4 

Иветић, С., Росић, С., „Регионалне иницијативе у 
области безбједности-случај Републике Српске и 
Босне и Херцеговине“, Безбједност-Полиција-
Грађани, година V, број 2, Висока школа 

2 
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унутрашњих послова, Бања Лука, 2009, стр. 135–
153. 
У раду је дат преглед безбједносних иницијатива у 
региону Југоисточне Европе у којима учествују 
Република Српска и Босна и Херцеговина. Такође, дат је 
историјат и развој регионалних иницијатива и сарадње у 
региону, са тежиштем на регионалним безбједносним 
иницијативама и организацијама, од којих се издвајају: 
Процес за сарадњу у Југоисточној Европи (SEECP), Пакт 
стабилности за Југоисточну Европу – Савјет за 
регионалну сарадњу (PSRCC), Централноевропска 
иницијатива (CEI), Јадранско-јонска иницијатива (AII), 
Регионална иницијатива за миграције, азил и избјеглице 
(MARRI), Група пријатеља Салзбуршког форума, 
Иницијатива за сарадњу у Југоисточној Европи (SECI) и 
специфичан вид регионалне полицијске сарадње који се 
реализује кроз Асоцијацију шефова полиција 
Југоисточне Европе (SEPCA). 

2.  Чла  22, 
тачка 4 

Бјелогрлић С., Иветић С., „Стандарди Европског 
комитета за спречавање мучења и нечовјечног или 
понижавајућег поступања или кажњавања, с 
освртом на њихову примјену у вези с полицијским 
притвором и затворским службама у БиХ“, 
Безбједност-Полиција-Грађани, година IX, број 3-4, 
Висока школа унутрашњих послова, Бања Лука, 
2013, 153–166. 
Рад анализира поједине аспекте имплементације 
Европске конвенције о спречавању мучења и нечовјечног 
или понижавајућег поступања или кажњавања 
(психијатријске установе; лишење слободе странаца, 
малољетника и жена; борбу против некажњивости 
мучитеља и употребу оружја са електричним 
пражњењем) садржане у стандардима Европског 
комитета за спречавање мучења и нечовјечног или 
понижавајућег поступања или кажњавања, са освртом на 
њихову примјену у БиХ. 

2 

3.  Члан 22, 
тачка 22 

Остале професионалне активности које доприносе 
повећању угледа Универзитета:  

- Члан Комисије за помиловање осуђених лица 
Министарства правде Републике Српске од 
2011. године до 2015. године; 

2 

4.  Члан 22, 
тачка 22 

Остале професионалне активности које доприносе 
повећању угледа Универзитета:  

- независни експерт Агенције за државну 
службу БиХ за избор државних и 
полицијских службеника на нивоу БиХ; 

2 

5.  Члан 22, 
тачка 22 

Остале професионалне активности које доприносе 
повећању угледа Универзитета:  

2 
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- члан Интерресорне радне групе Савјета 
Министара БиХ за праћење имплементације 
документа „Безбједносна политика БиХ“ од 
2011. године. 

 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 10 
 
На основу Одлуке Сената Високе школе унутрашњих послова, Бања Лука број: 06/2-612-
248-12/09 од 23.10.2009. године кандидат је изабран у звање предавача Високе школе за 
предмете из области полицијских наука, на предмете Међународна полицијска сарадња и 
Јавна безбједност, на период од пет година. У претходном изборном периоду кандидат је 
на основу анкете од стране студената оцјењиван: 
у академској 2010/2011. години – оцјеном изврсно....10 бодова (члан 25. Правилника), 
у академској 2011/2012. години - оцјеном добар........ 5 бодова (члан 25. Правилника), 
у академској 2012/2013. години- оцјеном изврсно.... 10 бодова (члан 25. Правилника), 
у академској 2013/2014. години- оцјеном изврсно..... 10 бодова (члан 25. Правилника). 
На основу таквих оцјена Комисија кандидату, у складу са чланом 25. Правилника 
додјељује 35 бодова.  
УКУПАН БРОЈ БОДОВА ПРВОГ КАНДИДАТА: 187 
 

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 Америчких 
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 
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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 
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 Б и Х – 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) 

1. виши асистент за наставни предмет „Пословна 
култура“; Универзитет за пословне студије, 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) 
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1.Vejnović, D., Lalić, V., (2005) Community Policing in a Changing World - Case Study of 
Bosnia and Herzegovina. Police Practice & Research, An International Journal, 6 (4), 
2. 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, 
3. Лалић, В. (2003). Реформа безбједносног сектора у БиХ. Дефендологија, 6 (13-14). 
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 6 

Лалић, В., Трговина људима у Босни и 
Херцеговини, Дефендологија центар, Бања Лука, 
2007. 

8 

2.  Члан 19, 
тачка 11 

Lalić, V., (2007) 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, pp. 109–
126. 
Рад је обрађен на 17 страница. Структурно гледано, 
поред увода и закључка, рад се састоји од још 13 
међусобно повезаних дијелова. Најприје се у раду 
говори о обиму у трговини људима уопште, а потом 
је представљена анализа трговине људима у 
Југоисточној Европи. Затим се говори о конфликту у 
БиХ и његовом доприносу настанку трговине 
људима. Указује се на то да се као наслеђе у ратном и 
постратном периоду развила сива „кријумчарска“ 
економија, а као примјер се наводи тржница 
„Аризона“. Такође, као један од разлога развијања 
кријумчарења људи ради сексуалне експлоатације 
јесте присуство међународних мировних снага у БиХ 
послије рата. Следећи разлог који се образлаже, за 
настанак ове појаве јесте сиромаштво. У раду се 
говори и о недостатку политичке воље да се бори са 
организованим криминалом. Потом се указује на 
међународне импликације трговине људима на Босну 
и Херцеговину. Указује се на неколико фаза кроз које 
је трговина људима у БиХ прошла. Након тога 
указује се на одговор БиХ у односу на ову појаву, тј. 
кораке који су предузети на плану борбе против ове 
појаве; Затим на процјену капацитета локалних 
полицијских агенција; правни оквир у БиХ и 
међународне правне стандарде, као и на улогу НВО у 
напорима сузбијања трговине људима.  

10 
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3.  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 

4.  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 

5.  Члан 19, 
тачка 12 

Лалић, В. (2008). Трговина људима у историји 
људског 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, 
већ неко нужно обиљежје врсте човјек. 

6 

6.  Члан 19, Лалић, В., Радовић, Н. (2009). Сузбијање 6 



17 
 

тачка 12 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. 

7.  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 

8.  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 
димензију људске сексуалности. Након ситуирања 
феномена у друштвени, односно историјски контекст, 
аутори нешто детаљније посматрају сексуалну 
експлоатацију у савременој епохи, да би на трагу 

6 
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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. 

9.  Члан 19, 
тачка 12 

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. 
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 
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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, 
тачка 16 

Lalić, V., Šikman, M., Kešetović, Ž. (2010) Hate 
Crimes control in Post-conflict Bosnia and 

3 
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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. 

14.  Члан 19, 
тачка 26 

Уредник часописа Дефендологија, часописа 
националног значаја 

3 
 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 89 бодова 
 

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 бодова 
 

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 

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

1 

2.  члан 22, 
тачка 2 

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 

Лалић, В. et. al., Политичка култура и говор 
мржње у Босни и Херцеговини, Европски 

1,5 
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дефендологија центар, Бања Лука, 2011. 
 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 3.5 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА ДРУГОГ КАНДИДАТА: 92,5 

 

 

III) ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 
На Конкурс који је објављен 2. јула 2014. године у Гласу Српске за избор једног 
наставника за ужу научну област Организација и послови полиције, на наставном предмету 
Међународна полицијска сарадња, пријавила су се два кандидата, и то: 

1. др Стево Иветић, помоћник директора Високе школе унутрашњих послова за 
наставу и научно-истраживачки рад и актуелни наставник на наставним 
предметима Међународна полицијска сарадња и Јавна безбједност у Високој 
школи унутрашњих послова и 

      2. др Велибор Лалић, Security Supervisor, Bureau of Diplomatic Security, RSO Office   
          Америчке амбасаде у БиХ. 
Оба канидата су конкурисала у предвиђеном року и доставили су сву захтевану 
документацију. Из приложене документације је очигледно да обојица кандидата имају 
импресивну радну, стручну и научну биографију. Међутим, наставне потребе Високе 
школе унутрашњих послова у Бањој Луци, пре свега интереси квалитета образовања који 
захтевају специјализовани наставни кадар, наметнули су потребу за детаљнијом 
квалитативном и квантитативном дистинкцијом конкурисалих кандидата. Иако на први 
поглед није имала лак задатак, јер оба кандидат имају неспорне квалитете, анализом 
приложене документације и њеним компарирањем са националним стандардима високог 
образовања у Републици Српској, Комисија је без нарочитих напора дошла до следећег 
јединственог закључка: увидом у конкурсну документацију, тј. приложене доказе, те 
након детаљног разматрања доспјелих пријава по расписаном конкурсу, Комисија 
констатује да само кандидат др Стево Иветић у потпуности испуњава све услове, док се то 
не може рећи за кандидата др Велибора Лалића, који их испуњава само дјелимично. 
Наиме, оба кандидата имају докторат наука из области безбједности и заштите, и то др 
Стево Иветић из области безбједности и заштите стечен на Факултету за безбједност и 
заштиту у Бањој Луци 2012. године, а др Велибор Лалић из области одбране, безбједности 
и заштите стечен на Факултету безбедности Универзитета у Београду 2014. године. 
Међутим, магистарска теза др Стеве Иветића (Утицај SECI Центра у Букурешту  на 
сузбијање прекограничног криминалитета у Југоисточној Европи-случај БиХ) и његова 
докторска дисертација (Модели организовања и функционисања међународних 
безбједносних организација на сузбијању тероризма) директно се односе на материју 
међународне полицијске сарадње. То се не може рећи за магистарску тезу (Трговина 
људима у Б и Х – узроци, стање и социјалне последице) и докторску дисертацију (Злочини 
мржње у Босни и Херцеговини) др Велибора Лалића. Стога, у погледу научне 
компетентности за област међународне полицијске сарадње као продукта стицања 
академских звања, Комисија једногласно даје предност кандидату др Стеви Иветићу. 
 
Даље, кандидати су у досадашњем свом раду, према критеријумима Правилника о 
поступку и условима избора наставника и сарадника на Универзитеу у Бањој Луци, 
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остварили сљедеће резултате: 
1. др Стево Иветић – укупно 187 бодова 
2. др Велибор Лалић – укупно 92,5 бодова. 

 
И поред очигледне квантитативне разлике у оствареним резултатима, наглашавамо и то да 
др Велибор Лалић није доставио ни један документ о учешћу са излагањем рада на 
међународним научним скуповима у иностранству и учешћу са излагањем рада на 
научним скуповима у земљи, нити је изричито навео да је неки од публикованих радова 
које је доставио био презентован на научним конференцијама. У том смислу, иако не 
суштински, кандидат формално-правно не поседује референцу која се односи на учешћа 
на научним конференцијама националног и међународног значаја. Уз то за радове: 
Вејновић, Д., Лалић, В., Друштвене промјене и безбједност и заштита са тежиштем на 
детективску дјелатност. Бања Лука: Факултет безбједности и заштите, стр. 280 – 289; 
Лалић, В., Глобализација и експанзија злочина мржње; Лалић, В., Трговина људима у БиХ 
– локална парадигма глобалног феномена; Радовић, Н., Ђурђевић, З., Лалић, В., Трговина 
људима као криминална активност организованих криминалних група; Лалић, В., 
Вејновић, Д.  Изазови и дилеме говора мржње са освртом на Босну и Херцеговину; Лалић, 
В., Кешетовић, Ж., Мобинг у међународним односима, кандидат уз копије радова није 
доставио насловне стране нити импресуме публикација. Стога Комисија није била у 
могућности да са сигурношћу правилно бодује ове радове, због чега нису ни узети у 
разматрање.  
Даље, кандидат Лалић није приложио доказе о томе да је изводио наставу на 
Универзитету у Бања Луци. 
Кандидат Лалић је доставио и потврду од Европског дефендологија центра за научна, 
политичка, економска, социјална, безбједносна, социолошка и криминолошка 
истраживања о запримању за објављивање књиге под називом „Босна и Херцеговина 
између мржње, насиља и мира“. Међутим, кандидат Лалић није доставио текст књиге, 
потписане рецензије нити идентификациона обиљежја књиге (COBBISS, UDK, ISBN 
бројеве), па ни ова референца није могла бити вреднована. Уз то, тематика књиге не 
припада области међународне полицијске сарадње. 
У квалитативном смислу, научни радови, учествовање на научним конференцијама и 
педагошко искуство кандидата др Стеве Иветића у највећој мери се односе на 
проблематику међународне полицијске сарадње. Наиме, после последњег избора у 
наставно звање, кандидат Иветић је објавио 13 научних радова и 2 стручна рада. Од тога, 
8 научних и 1 стручни рад директно се односе на тематику међународне полицијске 
сарадње, док се у осталим радовима кандидат дотиче ове тематике. Кандидат је 
учествовао на више научних скупова, међународних конференција и студијских посјета из 
области безбједности, од којих се шест директно односи на област међународне 
полицијске сарадње. Осим тога, кандидат Иветић је изводио наставу на другим 
високошколским установама, на научним дисциплинама на којима се изучава и тематика 
међународне полицијске сарадње (гостујући професор на Криминалистичко-полицијској 
академији у Београду у академској 2012/2013 години, на предметима Кризни менаџмент и 
Национална безбедност; гостујући професор на Факултету за безбједност и заштиту у 
Бањој Луци, у зимском семестру 2012/2013 године, на предмету Систем безбједности 
Европске уније). Видљиво је и да је кандидат у академском смислу постепено напредовао. 
Наиме, у периоду од 2003. године па до 2008. године радио је као наставник практичне 
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наставне – асистент. Након тога, 2009. године је изабран у звање предавача Високе школе 
за предмете Међународна полицијска сарадња и Јавна безбједност, на период од пет 
година. Такође, битно је истаћи и то да је кандидат коаутор ауторизоване скрипте 
Међународна полицијска сарадња и уџбеника Јавна безбједност који се налазе на листи 
обавезне литературе на Високој школи унутрашњих послова. Поред академског и 
професионалног дјеловања, из документације се види да је кандидат ангажован као 
експерт од стране Министарства правде Републике Српске, Савјета Министара Босне и 
Херцеговине и Агенције за државну службу Босне и Херцеговине. Осим тога др Стево 
Иветић је од 1987. године запослен у Министарству унутрашњих послова, где је  
послиједњих 20 година радио на руководним пословима који су у блиској вези управо са 
међународном полицијском сарадњом и пословима страних држављана. 
Из приједлога за расписивање конкурса број: 06/1-612.5-2/14. који је утврдио Сенат 
Високе школе унутрашњих послова на сједници одржаној 11.2.2014. године за избор 
једног наставника (напредовање – професор високе школе) на Високој школи за ужу 
научну област Организација и послови полиције за наставни предмет Међународна 
полицијска сарадња и конкурса број 01/04-2.2.2295/14. који је расписао Универзитет у 
Бањој Луци 27.06.2014. године за избор наставника за ужу научну област Организација и 
послови полиције на наставном предмету Међународна полицијска сарадња, те  
достављених референци кандидата и укупано оствареног  броја бодова видљиво је да 
предност има др Стево Иветић.  
 
Анализирајући и оцјењујући рад др Велибора Лалића, а водећи рачуна о педагошким, 
стручним и научним потенцијалима, Комисија костатује: да је кандидат своје средње и 
више стручно образовање стекао у институцијама (средња и Виша школа унутрашњих 
послова у Бањој Луци) које су уско специјализоване за стицање знања из области 
спречавања и сузбијања криминалитета. Међутим, у свом досадашњем раду није 
учествовао у извођењу наставног процеса у институцијама које се баве овом 
проблематиком. Уместо тога, кандидат Лалић је обављао послове шефа обезбјеђења 
Амбасаде Сједињених Америчких Држава у Босни и Херцеговини – канцеларија у Бањој 
Луци и асистента на Универзитету за пословне студије у Бањој Луци на предмету 
Пословна култура, што не припада области међународне полицијске сарадње. Такође 
треба напоменути да је кандидат 2007. године магистрирао на Филозофском факултету 
Универзитета у Бањој Луци чиме је стекао научни степен магистра социологије. Научни 
(13) и стручни (3) радови које је објавио у досадашњем периоду у извесној мери 
посвећени су безбедносним проблемима транснационалних димензија, а многи од њих 
посвећени су полицијској организацији. Међутим, у њима се не обрађује проблематика 
међународне полицијске сарадње у рјешавању међународнох безбедносних проблема, 
нити је  
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