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Образац - 1 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ   

ФАКУЛТЕТ:  
 

 

 

 

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: 

 

Број 02/04-3.3453-77/13 од 24. 10. 2013. године, Универзитет у Бањој Луци 

 

Ужа научна/умјетничка област: 

 

Криминалистичка тактика, методика и оператива 

 

Назив факултета: 

 

Висока школа унутрашњих послова Бања Лука 

 

Број кандидата који се бирају 

 

Један (1) 

 

Број пријављених кандидата 

 

Један (1) 

 

Датум и мјесто објављивања конкурса: 

 

06.11.2013. године, дневни лист „Глас Српске“ Бања Лука и вебсајт Универзитета 
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Састав комисије: 

а) предсједник, др Горан Бошковић, ванредни професор (ужа научна област: 

Криминалистичка тактика, методика и оператива) Криминалистичко-

полицијска академија у Београду  

б) члан, др Миле Шикман, професор високе школе (ужа научна област: 

Криминалистичка тактика, методика и оператива) Висока школа унутрашњих 

послова Бања Лука 

в) члан, мр Милимир Говедарица, предавач високе школе, (ужа научна област: 

Криминалистичка тактика, методика и оператива) Висока школа унутрашњих 

послова Бања Лука 

 

Пријављени кандидати 

1) мр Мирела Јокић, Бања Лука, Бановић Страхиње 14 

 

 

II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

Први кандидат 

а) Основни биографски подаци : 

Име (име оба родитеља) и презиме: Мирела (Грумић Ненад и Јелена) Јокић 

Датум и мјесто рођења: 09.07.1961. године Сарајево 

Установе у којима је био запослен: ГП „Враница“,  

СО Центар Сарајево,  

СОУР „Ехос“,  

СО Илиџа – Српско Сарајево, 

Министарство унутрашњих послова 

Републике Српске    

Радна мјеста: 1) Од 5. 02. 1987. до 20. 05. 1987. године 

у ГП „Враница“ на пословима и 

задацима стручног сарадника за правна 

питања, 

2) Од јуна мјесеца 1987. године до јуна 

1989. године на пословима и задацима 

самосталног стручног сарадника за 

стамбено-имовинске послове у 

Секретаријату за стамбено-имовинске 

послове и катастар СО Центар Сарајево. 

3) Од јула 1989. године до априла 1992. 

године у СОУР „Ехос“ на пословима и 

задацима руководилац службе за правне, 

кадровске и заједничке послове.  

4) Од септембра 1992. године до октобра 

1994. године у СО Илиџа – Српско 

Сарајево на пословима стручног 
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сарадника за стамбено-имовинске 

послове,  

5) Од фебруара 1996. године до данас у 

Министарству унутрашњих послова 

Републике Српске:  

– фебруар 1996 - април 1999. године у  

ЦОК – Средња школа унутрашњих 

послова на мјесту наставника управно-

правне групе предмета.  

- април 1999 – јануар 2003. године шеф 

Одсјека за управноправне послове ЦЈБ 

Добој 

- јануар 2003 – март 2005 виши стручни 

сарадник за послове ПИО и руководилац 

Одсјека за нормативне и послове 

надзора у Управи за правне и кадровске 

послове МУП-а Р.Српске 

- од марта 2005. године начелник 

Одјељења за опште и заједничке послове 

и виши стручни сарадник за правне и 

административне послове у Управи за 

полицијско образовање МУП РС 

 

Чланство у научним и стручним 

организацијама или удружењима: 

 

  

б) Дипломе и звања: 

Основне студије 

Назив институције: Правни факултет Универзитета у 

Сарајеву 

Звање: дипломирани правник 

Мјесто и година завршетка: Сарајево, 1986. година 

Постдипломске студије: 

Назив институције: Факултет правних наука Универзитета 

Апеирон 

Звање: Магистар правних наука 

Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2012. године 

Наслов завршног рада: „Правни аспекти насиља и недоличног 

понашања у спорту“ 

Научна/умјетничка област (подаци из 

дипломе): 

Кривично правна област 

Просјечна оцјена: 8,75 

Докторске студије/докторат: 

Назив институције:  

Мјесто и година одбране докторске  
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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.) 

1) Нека разматрања око ангажовања физичких или правних лица за вршење 

послова вјештачења у кривичном поступку у Републици Српској, Научно-

стручни скуп: Право и форензика – зборник радова, Криминалистичко 

полицијска академија Београд, Крагујевац, 2010, стр. 426–436. 

(коауторски рад ),   

      5 бодова (научни рад на научном скупу међународног значаја, 

штампан у цјелини – члан 19. тачка 15.) 
           Кратак приказ рада: У овом раду се дају одговори на питања у погледу 

дилема око избора вјештака, када изабрати вјештака појединца, а када тим вјештака 

или институцију за вјештачење. Поред тога разматрају се дилеме у погледу 

одређивања броја вјештака, начина руковођења вјештачењем, као и проблеми 

тимских и индивидуалних вјештачења у установама или државним органима. Рад 

даје допринос рјешавању дилема у криминалистичкој и кривичнопроцесној пракси. 

  

2) Допринос криминалистичко-форензичких истраживања утврђивању 

вјеродостојности свједока приликом вршења препознавања лица 

опажених у трауматским ратним околностима, Међународна научно-

стручна конференција: Криминалистичко форензичка истраживања – 

зборник радова, Интернационална асоцијација криминалиста Бања Лука, 

Бијељина, 2011, стр. 192–200. (коауторски рад),  

                  5 бодова (научни рад на научном скупу међународног значаја, 

штампан у цјелини – члан 19. тачка 15.) 
Кратак приказ рада: У раду је анализирана проблематика у погледу 

доказивања извршилаца кривичних дјела путем свједока, који су имали 

опажања у трауматским околностима. С обзиром да је ово актуелна 

проблематика на међународном кривичном суду за бившу Југославију, као и 

у националним судовима у БиХ и земљама у окружењу у раду се приказују 

одређени процесуирани случајеви гдје је због непрепознавања грешака у 

опажању или памћењу свједока дошло до погрешно утврђеног чињеничног 

стања. Уједно се даје приказ резултата појединих експеримената, чији 

резултати су утицали или могу утицати на схватање комплексности процеса 

опажања и препознавања и уједно на доношење судске одлуке. 
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3) Дјечија порнографија као облик насиља над дјецом и високотехнолошког 

криминала, Међународна научно - стручна конференција: Сузбијање 

криминала и европске интеграције, с освртом на високотехнолошки 

криминал, Висока школа унутрашњих послова Бања Лука и Фондација 

„Ханс Зајдел“, Лакташи, 2012, стр. 293–302.  

      5 бодова (научни рад на научном скупу међународног значаја, 

штампан у цјелини – члан 19. тачка 15.) 
Кратак приказ рада: У области високотехнолошког криминала нажалост 

посебно мјесто заузима област порнографије укључујући и дјечију 

порнографију. С обзиром да је посебна пажња од стране државе и њених 

институција скренута према заштити дјеце и омладине, то је држава као и све 

њене институције, показала одлучност у заштити ове категорије доношењем 

одговарајућих прописа којима се уређује та област али са посебном улогом 

органа унутрашњих послова и запошљавањем одговарајућег стручног кадра 

са циљем да се предуприједи или открију починиоци ових радњи. 

 

4) Законит рад тужилаштва и полиције у истрази као предуслов 

остваривања права на правично суђење у кривичном поступку у Босни и 

Херцеговини, Култура полиса: Култура људских права у 21. вијеку, 

година IX, посебно издање 2/2012, стр. 142–158. (коауторски рад), 

6 бодова (прегледни научни рад у часопису националног значаја - 

члан 19. тачка 12.)  

                  Кратак приказ рада: У раду се, након уводних излагања о начелу 

правичности кривичног поступка, даје осврт на законитост рада тужилаштва и 

полиције у претходном поступку у Босни и Херцеговина који предтачкаља 

предуслов за остваривање начела правичног суђења, као и постојање процесних 

јемстава која осумњиченом пружају уједначене могућности утицаја на ток и 

резултат истраге и главног поступка, са посебним акцентом на остваривање права на 

доступност информација. 

 

5) Улога полиције у афирмацији истине у кривичном поступку у Босни и 

Херцеговини, Међународна научно-стручна конференција: 

Криминалистичко – кривичнопроцесне карактеристике истраге према 

закону о кривичном поступку у протеклој деценији  – зборник радова, 

Интернационална асоцијација криминалиста Бања Лука, Бања Лука, 2012, 

стр. 367–376. (коауторски рад), 

5 бодова (научни рад на научном скупу међународног значаја, 

штампан у цјелини – члан 19. тачка 15.) 

Кратак приказ рада: У раду се указује на улогу полиције и допринос који 

пружа у афирмацији истине у кривичном поступку. Посебно се указује на 

обавезу полиције у објективном утврђивању чињеница in peius 

осумњиченог, али и оних in favorem, као и омогућавања транспарентног 

упознавања са садржајем прикупљених чињеница. Овај значај се 

нарочито огледа у свјетлу рјешења новог кривичнопроцесног 

законодавства у БиХ у којем је конституисана тужилачка истрага.      
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6) Докази у поступку пријаве–одјаве пребивалишта и боравишта у Босни и 

Херцеговини, Међународна научно-стручна конференција: 

Криминалистички и кривичнопроцесни аспекти доказа и доказивања – 

зборник радова, Интернационална асоцијација криминалиста Бања Лука, 

Бања Лука, 2013, стр. 414–421. 

5 бодова (научни рад на научном скупу међународног значаја, 

штампан у цјелини – члан 19. тачка 15.) 

                  Кратак приказ рада: Овај рад има за циљ да превасходно укаже на 

важност утврђивања свих чињеница како у кривичним тако и у другим поступцима 

и у том смислу и у поступку пријаве пребивалишта. С обзиром да је чињеница 

пребивалишта једна од важнијих чињеница за неке друштвене токове попут 

евиденција грађана, бирачких спискова и сл., али је исто тако и важна чињеница за 

одређивање надлежности појединих органа у вођењу одређених поступака. На тај 

начин је образложена цјелокупна негативна посљедица неутврђивања чињеница у 

поступку пријаве пребивалишта. 

 

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: 31 

 

г) Образовна дјелатност кандидата: 

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

категоријама из члана 21.) 

 

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: 

 

д) Стручна дјелатност кандидата: 

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

 

1) Узроци настанка и начини супротстављању насиљу и недоличном 

понашању на спортским приредбама, Научно-стручни скуп: Млади и 

насиље у спорту у РС и БиХ – зборник радова, Дефендологија центар за 

безбједносна, социолошка и криминолошка истраживања, Бања Лука, 

2011, стр. 320–327. (коауторски рад),  

      3 бода (рад у зборнику радова са међународног стручног скупа – члан 

22. тачка 5.) 
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Кратак приказ рада: У раду се говори о узроцима насиља уопште, а посебно 

насиља на спортским приредбама, као и о начинима на који се држава и њене 

институције морају супротставити свим облицима насиља везаним за спорт и 

спортска такмичења. Посеан акценат је стављен на улогу полицијских 

структура у предузимању одговарајућих мјера у борби против насиља као и 

активне улоге законодавног органа у нормативном уређењу ове области. 

Исто тако скренута је пажња на обавезе које има или треба да има 

организатор спортских такмичења.  

 

2) Оцјене рада државних и полицијских службеника у Министарству 

унутрашњих послова Републике српске и њихов утицај на мотивацију у 

раду, Безбједност–Полиција–Грађани, часопис Министарства 

унутрашњих послова Републике Српске број 1–2/13, Бања Лука, 2013, 

стр. 29–38. 

2 бода (стручни рад у часопису националног значаја са рецензијом - 

члан 22. тачка 4.)  

      Кратак приказ рада: Оцјењивање рада радника је новија категорија у 

области радних односа и наравно присутна је и у области унутрашњих 

послова. Што се тиче самог процеса оцјењивања рада радника у овом раду је 

дата позитивна реакција на исто, али су исто тако упућене многе критике на 

начин и ефекте тог оцјењивања који су везани или би требало да буду везани 

за мотивацију у раду. Такође је скренута пажња и на неусклађеност прописа 

из области радних односа са прописима који уређују поступак оцјењивања 

запослених у МУП-у Републике Српске.  

 

3) Кандидаткиња је у својству истраживача 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) 

 

4) Кандидаткиња је у својству сарадника учествовала у националном 

научном пројекту „Вршњачко насиље“, носилац пројекта је Управа за 

полицијско образовање-ВШУП Бања Лука “– 1 бод (члан 19. тачка 22. 

Правилника)  
 

 

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

 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 7 

Кандидаткиња је од школске 2011/2012 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“  (школска 2011/2012 година – 5,00 и школска 

2012/2013 година – 4,66), па кандидату Комисија на основу члана 25. Правилника 
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додјељује 10 бодова.   

 

III. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

 

 

Увидом у документацију, односно након детаљног разматрања доспјелих пријава 

по расписаном конкурсу Комисија констатује сљедеће: 

 

Кандидаткиња мр Мирела Јокић одговара условима Конкурса за избор за ужу 

научну област: Криминалистичка тактика, методика и оператива на наставном 

предмету Методика истраживања насилничког криминалитета, јер је њено научно и 

стручно стваралаштво претежно у оквирима ове научне области. 

Анализирајући и оцјењујући цјелокупни рад мр Миреле Јокић, а водећи рачуна о 

педагошким, стручним и научним потенцијалима, Комисија констатује: 

 

 да је кандидаткиња постдипломски-магистарски рад урадила и одбранила 

из области кривичног права и криминалистике, те да тема рада „Правни 

аспекти насиља и недоличног понашања у спорту“ у потпуности одговара 

ужој научној области за коју се бира; 

 да је кандидаткиња испољила велику ангажованост у раду и свим 

сегментима ове научне области; 

 да наведени радови третирају значајна подручја наведене научне области, 

 да је од 1996. године у области полицијског образовања (СШУП и ВШУП); 

 да је у протеклом периоду (школске  2011/2012, 2012/2013 и 2013/2014 

године) учествовала у извођењу вјежби у Високој школи унутрашњих 

послова Бања Лука и то из наставног предмета Методика истраживања 

насилничког криминалитета; 

 да је учествовала у научно-истраживачким пројектима који се спроводе на 

нивоу Републике Српске, а у вези са криминалистичком дјелатношћу. 

 комисија је вредновала научну дјелатност кандидаткиње (31 бод), стручну 

дјелатност (7 бодова), као и наставничке способности (10 бодова), што 

укупно представља 48 бодова.  

 

На основу свега наведеног Комисија једногласно сматра да мр Мирела Јокић 

посједује стручну и научну зрелост, како у области педагошког, тако и у сфери 

научног рада. Цјелокупан њен рад указује на то да посједује научно-истраживачко и 

педагошко искуство, а објављени радови имају значај за научну област за коју се 

бира, те тиме испуњава све услове за избор у наставно звање предавача високе 

школе предвиђене у члановима 77, 78. и 79. Закона о високом образовању 

Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број: 73/10), за ужу 

научну област: Криминалистичка тактика, методика и оператива на наставном 

предмету Методика истраживања насилничког криминалитета. 
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