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Образац - 1 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ   

ВИСОКА ШКОЛА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА БАЊА ЛУКА 
 

 

 

 

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 Сената Универзитета у Бањој Луци о расписивању конкурса, број: 02/04-

3.312-8/14, од дана: 05.02.2014.године 
 

Ужа научна/умјетничка област:  

Организација и послови полиције 
 

Назив факултета:  

Висока школа унутрашњих послова Бања Лука 
 

Број кандидата који се бирају:  

Један  
 

Број пријављених кандидата:  

Један  
 

Датум и мјесто објављивања конкурса:  

Конкурс Сената Универзитета у Бањој Луци, број: 01/04-2.327-45/14 од 

14.02.2014.године, објављен у дневном листу „Глас Српске“ дана 19.02.2014.године. 
 

Састав комисије: 

а) Др Душко Вејновић, редовни професор (ужа научна област: Теоријска 

социологија), Висока школа унутрашњих послова Бања Лука, предсједник, 
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б) Др Саша Мијалковић, ванредни професор (ужа научна област: Безбједносне 

науке), Криминалистичко-полицијска академија Београд, члан, 

в) Мр Борислав Шарић, предавач високе школе, (ужа научна област: 

Организација и послови полиције), Висока школа унутрашњих послова Бања 

Лука, члан. 

 

Пријављени кандидати:  

1. Мр Душко Пена 

II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

Први кандидат 

а) Основни биографски подаци : 

Име (име оба родитеља) и презиме: Душко (Недељко и Драгица) Пена 

Датум и мјесто рођења: 26.12.1975. године, Мркоњић Град 

Установе у којима је био запослен: По завршетку студија, односно 

01.11.2001. године запослио се у 

Министарство унутрашњих послова 

Републике Српске гдје и сада ради. 

Радна мјеста: - Од 01.11.2001. до 01.03.2005. године 

обављао послове помоћника командира 

у полицијској станици за безбједност 

саобраћаја Мркоњић Град; 

- Од 01.03.2005. до 01.08.2007. године 

обављао послове командира у 

полицијској станици за безбједност 

саобраћаја Мркоњић Град; 

- Од 01.08.2007. до 01.11.2013. године 

обављао послове начелника Станице 

Јавне  безбједности Мркоњић Град; 

- Од 01.11.2013. године обавља послове 

Директора Високе школе унутрашњих 

послова Бања Лука. 

Чланство у научним и стручним 

организацијама или удружењима: 

- 

  

б) Дипломе и звања: 

Основне студије 

Назив институције: Виша школа унутрашњих послова  

Звање: Правник унутрашњих послова 

Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2000. године 

Просјечна оцјена из цијелог студија: / 

 

Назив институције: Факултет цивилне одбране 

Звање: Професор цивилне одбране 
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Мјесто и година завршетка: Београд, 2004. године 

Просјечна оцјена из цијелог студија: / 

Постдипломске студије: 

Назив институције: Факултет за безбједност и заштиту 

Звање: Магистар наука безбједности и заштите 

Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2011. Године 

Наслов завршног рада: Систем безбједносног информисања у 

Министарству унутрашњих послова 

Републике Српске 

Научна/умјетничка област (подаци из 

дипломе): 

Безбједност и криминалистика 

Просјечна оцјена: 8,2 

Докторске студије/докторат: 

Назив институције: Правни факултет 

Мјесто и година уписа докторске 

дисертација: 

Крагујевац, 2013. година 

Мјесто и година одбране докторске 

дисертација: 

- 

Назив докторске дисертације: - 

Научна/умјетничка област (подаци из 

дипломе): 

- 

Претходни избори у наставна и научна 

звања (институција, звање, година 

избора) 

- 

  

в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 

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

Редни 

број 

Члан и 

категорија 

Наслов рада и кратак приказ Број 

бодова 

1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члан 19, 

тачка  12 

Душко, П., Ђукић, Б., „Однос полиције и јавности са 

аспекта примјене концепта рада полиције у 

заједници“, Безбједност Полиција Грађани, година 

IX, број 3-4, Бања Лука, 2013, стр. 87–97. 
У раду се разматра примјена концепта рада полиције у 

заједници. С тим у вези се наглашава да је његова примјена 

условљена бројним претпоставкама као што су обука и 

селекција кадрова, обука у примјени концепта у пракси, 

стварање адекватне организације полиције која подржава 

примјену концепта и друго. Такође, се истиче да  је једна од 

посебно битних претпоставки успјешне примјене овог 

концепта везана за изградњу односа повјерења између 

полиције и грађана, односно партнерског односа. У том 

смислу, та изградња се поставља као нека врста претходне 

претпоставке за примјену концепта рада полиције у заједнице 

у правом смислу, онако како то овај концепт и подразумијева. 

Наглашава се да се ту ради, у ствари, о односима повјерења и 
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међусобног уважавања једних од стране других, створених 

кроз стицање неке врсте угледа полиције у одређеној 

заједници. Само полиција коју јавност идентификује 

позитивним предзнаком, може рачунати да има реалне 

претпоставке да изгради концепт рада  полиције у заједници на 

здравим основама. Даље се истиче, да је то један дугорочан 

посао који подразумијева одговарајући статус полиције у 

заједници и са нивоа полицијске организације и са нивоа 

појединца, односно репрезента те организације у заједници. Те 

релације је неопходно стално дограђивати и обогаћивати, због 

тога што је концепт рада полиције у заједници креативан 

процес који тражи сталну надоградњу и стална нова 

доказивања. На крају се закључује да се за успјешну примјену 

концепта рада полиције у заједнице не смије дозволити луксуз 

да се ти односи наруше, тј. да не буду добри, јер тада, не само 

да примјена концепта инхибира у пракси, већ се изграђено 

повјерење може потпуно нарушити до граница непроводивости 

концепта. 

2.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члан 19, 

тачка 15 

Душко, П., Драговић, С. „Право на здраву животну 

средину и његова заштита у кривичном праву 

Републике Српске“, у: Шикман, М. (ур), Сузбијање 

криминала и европске интеграције, с освртом на 

еколошки криминалитет, Зборник радова са 

Међународне научностручне конференције, Висока 

школа унутрашњих послова и Ханс Зајдел 

Фондација (Hanns Seidel Stiftung), Требиње, 2014, 

стр. 291–303. 
Рад говори о праву на здраву животну средину, као праву које 

сваки човјек има, иако све државе нису својим прописима 

регулисале његову заштиту. Наглашава се да ово право, 

односно еколошка права, припадају групи права треће 

генерације, као и да су постала уставна категорија тек у другој 

половини двадесетог вијека. Тако, и Устав Републике Српске 

прописује да свако има право на здраву животну средину, 

односно прописује обавезу њене заштите и унапређења. Што 

се тиче кривичноправне заштите животне средине, она се 

огледа у инкриминисању свих радњи и поступака којима се 

животна средина загађује или угрожавају права људи на здраву 

животну средину. Кривични закон Републике Српске садржи 

низ кривичних дјела којима се иста штите, при том их 

садржински дијели на двије групе, а то су: кривична дјела 

којима се штити животна средина као добро од општег значаја 

и кривична дјела којима се штите појединачна природна добра. 

Према томе, раду говори о праву на здраву животну средину, 

његовој уставној и кривичноправној заштити у Републици 

Српкој. 
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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: Једанаест (11) бодова 
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г) Образовна дјелатност кандидата: 

Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  сврстаних по 

категоријама из члана 21.) 

Редни 

број 

Члан и 

категорија  

Активности Број 

бодова 

1.   

 

 

 

Члан 21, 

тачка 10 

У досадашњем периоду кандидат је изводио вјежбе 

на I циклусу студија на Високој школи унутрашњих 

послова, из уже научне области „Безбједносне 

науке“ на наставном предмету: Систем безбједности 

и заштите. 

Додатна професионална едукација: 

Кандидат је учествовао је на неколико међународни 

и националних научних и стручних скупова, 

семинара и радионица како у земљи тако и у 

иностранству. Такође, до сада  је учествовао на 

реализацији једног истраживачког пројекта. 
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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: Три (3) бода 

 

д) Стручна дјелатност кандидата: 

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

Редни 

број 

Члан и 

категорија  

Наслов рада и кратак приказ Број 

бодова 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члан 22, 

тачка 4 

Душко, П., „Управноправни основ полицијског 

информисања и полицијско информисање“, 

Безбједност Полиција Грађани, година VIII,број 1-2, 

Бања Лука, 2012, стр. 77–91. 
 

Основни циљ овог рада јесте објашњење полицијског 

информисања. Односно, циљ је да се образложе све активности 

које су у вези са размјеном обавјештења између било којих 

субјеката. У раду се најприје освјетљавају сви поступци израде 

и достављања евиденцијских извјештаја, као и поступци 

размјене и коришћења индиција и фактографских приказа 

(управљачких обавјештења). Аутор истиче да субјекти који 

продукују поменута обавјештења или учествују у њиховој 

размјени и коришћењу могу припадати органима унутрашњих 

послова, те да се тада говори о обавјештењу као интерном 

процесу. Надаље, уколико су у продукцију или размјену 

обавјештења укључени и субјекти изван органа унутрашњих 

послова, онда те одговарајуће процесе називамо синтагмом 

екстерно информисање. Наглашава се да је за полицијска 

поступања од интереса само она продукција и размјена 
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обавјештења којом се увећава знање релевантних субјеката. 

Такође, истакнут је и разлог због чега се „обавјештење“ често 

мијења појмом „информација“. 

2.   

 

Члан 22, 

тачка 12 

Учествовао у реализацији истраживачког пројекта 

под називом „Заштита и спасавање у неким 

ванредним ситуацијама с посебним тежиштем на 

мјесто и улогу полиције“, у својству сарадника на 

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

 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: Три (3) бода 

 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: Седамнаест (17) бодова 

 

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

 

 

III. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

Увидом у документацију, односно након детаљног разматрања доспјеле пријаве по 

расписаном конкурсу Комисија констатује сљедеће: 

1. Кандидат Душко Пена испуњава опште услове за избор у звање предавача. 

Наиме, кандидат је магистар наука из области безбједности и криминалистике. 

Постдипломске студије, кандидат је завршио на Факултету за безбједност и заштиту 

у Бањој Луци, са просјечном оцјеном 8,2. У својој пријави кандидат је навео да се 

пријављује за избор наставника на предмету Надзор над радом полиције, из уже 

научне области Организација и послови полиције. У својој биографији кандидат је 

истакао да је завршио Вишу школу унутрашњих послова, након које је почео радити 

у Министарству унутрашњих послова, гдје и данас ради на мјесту Директора 

Високе школе унутрашњих послова Бања Лука. Поред тога, кандидат је ангажован  

у II семестру као сарадник на наставном предмету Систем безбједности и заштите. 

Након Више школе кандидат је завршио и Факултет цивилне одбране у Београду. 

Такође, у биографији кандидат истиче да је уписао докторске академске студије (III 

циклус студија) на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу. 

Надаље, кандидат је навео да је у периоду од 2001. године па до 2013. године 

обављао послове помоћника командира, а затим и командира у полицијској станици 

за безбједност саобраћаја Мркоњић Град, као и да је обављао послове начелника 

Станице јавне  безбједности Мркоњић Град. 

Увидом у документацију коју је кандидат поднио може се уочити да кандидат до 

сада има објављена два научна и један стручни рад у признатим публикацијама, да 

је активно учествовао на неколико међународних и националних научних и 

стручних скупова, као и при реализацији једног научно-истраживачких пројекта. 

Кандидат је кроз досадашњи научни, образовни и стручни рад, а према одредбама 

Правилника о избору академског особља на Универзитету, остварио укупно 17  
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