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УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ   
ФАКУЛТЕТ: ВИСОКА ШКОЛА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 
 

 

 

 

ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ 
о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадника у звање 

I. ПОДАЦИ О КОНКУРСУ 
Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке: 
Одлука број: 02/04-3.3453-77/13, Сенат Универзитета у Бањoj Луци, 24.10.2013. 
године 
 
Ужа научна/умјетничка област: 
Организација и послови полиције 
 
Назив факултета: 
Висока школа унутрашњих послова Бања Лука 
 
Број кандидата који се бирају 
1 (један) 
 
Број пријављених кандидата 
1 (један) 
 
Датум и мјесто објављивања конкурса: 
06.11.2013. године, дневни лист „Глас Српске“, Бања Лука 
 
Састав комисије: 

а) предсједник: Др Љубиша Прерадовић, ванредни професор, Архитектонско-
грађевински факултет Универзитета у Бањој Луци; 

б) члан: Др Душко Вејновић, редовни професор, Висока школа унутрашњих 
послова Бања Лука; 

в) члан: Др Славиша Вуковић, ванредни професор, Криминалистичко 
полицијска академија Београд. 

 
Пријављени кандидати: 
Саша Јојић, дипл. инж. маш., Бања Лука, Калемегданска 20. 
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II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

Први кандидат 
а) Основни биографски подаци : 
Име и презиме: Саша јојић 
Датум и мјесто рођења: 08. 7. 1976. године, Книн 
Установе у којима је био запослен: Војска Југославије, 30. кадровски центар; 

Техничка школа Бања Лука; 
Министарство унутрашњих послова Републике 
Српске 

Радна мјеста: командир првог вода, прве наставне чете, 
Позадинског наставног батаљона Војске 
Републике Српске 

наставник стручно-теоретске наставе 
(машинска група предмета), Техничка школа 
Бања Лука (изводио је наставу на сљедећим 
предметима: Машински елементи, 
Компјутерска графика, Пројектовање уз помоћ 
рачунара, Програмирање, Оптика, Оптика 
наочара, Оптички материјали и Оптичка 
мјерења)  

самостални стручни сарадник информационог 
система, Одјељење за опште и заједничке 
послове, Управа за полицијско образовање, 
МУП РС 

виши стручни сарадник, администратор ИС, 
Одјељење за опште послове, Управа за 
полицијско образовање, МУП РС 

виши стручни сарадник, администратор ИС, 
Одјељење за правне, кадровске и опште 
послове, Управа за полицијско образовање, 
МУП РС 

виши стручни сарадник ИС, Одјељење за 
правне, кадровске и опште послове, Управа за 
полицијско образовање, МУП РС 

сарадник – технички уредник и администратор 
ИС, Научно–истраживачка јединица, Висока 
школа унутрашњих послова, Управа за 
полицијско образовање, МУП РС 

сарадник – технички уредник и администратор 
ИС, Научно–истраживачка јединица, Висока 
школа унутрашњих послова, Управа за 
полицијско образовање, МУП РС 

вјештак за криминалистичко-техничка 
испитивања (област механоскопије), Одјељење 
за криминалистичко-техничка испитивања,  
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Јединица за форензику – КТЦ, Управа 
криминалистичке полиције, МУП РС 

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

- 

  
б) Биографија, дипломе и звања: 
Основне студије 

Назив институције: Војно-техничка академија Војске Југославије, 
Београд 

Звање: дипл. инж. машинства 
Мјесто и година завршетка: Београд, 1999. године 
Просјечна оцјена: 8,09 

Постдипломске студије: 
Назив институције: Електротехнички факултет Универзитета у 

Београду 
Звање: - 
Мјесто и година завршетка: - 
Назив магистарског рада: - 
Ужа научна/умјетничка област: Софтверски системи 
Просјечна оцјена: - 

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) 

 

  
в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 
Радови прије посљедњег избора/реизбора 
(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 19. или члана 20.) 
 - 
Радови послије последњег избора/реизбора 
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава  сврстаних  по категоријама из члана 
19. или члана 20.) 
-  
УКУПАН БРОЈ БОДОВА:  0 (нула) 
 
 
г) Образовна дјелатност кандидата: 
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  сврстаних по 
категоријама из члана 21.) 
- 
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Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број бодова сврстаних 
по категоријама из члана 21.) 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА:   0 (нула) 
 
д) Стручна дјелатност кандидата: 
Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.) 
- 
Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 
(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.) 
 
Учешће у пројектима: 
1. Малољетничка деликвенција у Републици Српској, Висока школа унутрашњих 
послова, Бања Лука, 2008. године. (Реализован национални стручни пројекат у 
својству сарадника на пројекту, члан 22. Правилника)......................................... 1 бод 

2. Методологија изградње интегритета у институцијама Републике Српске на 
сузбијању корупције, Висока школа унутрашњих послова, Бања Лука, 2010. године. 
(Реализован национални стручни пројекат у својству сарадника на пројекту, члан 22. 
Правилника)..................................................................................................1 бод 

3. Утврђивање нивоа економске ефикасности пољопривредне производње у 
Републици Српској, Пољопривредни факултет Универзитета у Бањој Луци, Бања 
Лука, 2010. године. (Реализован национални стручни пројекат у својству сарадника 
на пројекту, члан 22. Правилника)............................................................................1 бод 

4. Програм развоја пољопривредног задругарства у Републици Српској, Удружење 
грађана Центар за агреарни и рурални развој, Бања Лука, 2011. године. (Реализован 
национални стручни пројекат у својству сарадника на пројекту, члан 22. 
Правилника).................................................................................................................1 бод 

5. ФАО, Пољопривредни факултет Универзитета у Бањој Луци, Бања Лука, 2011. 
године. (Реализован национални стручни пројекат у својству сарадника на пројекту, 
члан 22. Правилника)..................................................................................................1 бод 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 5 (пет) 
 

Наставничке способности сарадника 
 

Саша Јојић је изводио наставу у својству наставника практичне наставе и сарадника 
на предметима Информатика и Полицијска информатика на Високој школи 
унутрашњих послова у школским 2006/07, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12. и 
2012/13, у својству асистента на предметима Информатика 1, Информатика 2 и 
Рачунари у архитектури 1 на Архитектонско-грађевинском факултету Универзитета 
у Бањој Луци у школским 2011/12. и 2012/13, те је могуће извршити вредновање 
наставничких способности кандидата. Основ за бодовање је анкета студената о 
квалитету наставе коју је изводио сарадник/асистент у протеклој школској години 
(2012/2013). 
 
1. Просјечна оцјена евалуације за школску 2012/2013 на предметима Информатика 1, 
нформатика 2 и  Рачунари у архитектури 1 на Архитектонско-грађевинском  
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IV. ИЗДВОЈЕНО ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 
 
 
 

 
(Образложење члан(ов)а Комисије о разлозима издвајања закључног мишљења.) 

У Бањој Луци, 12. 12. 2013. године 

Потпис чланова комисије: 

1. ______________________________________ 

2. ______________________________________ 

3. ______________________________________ 
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