


  

 

 

 

 



  

 

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: 

Организација и послови полиције 

 

Назив факултета: 

Висока школа унутрашњих послова 

 

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 веб сајт Универзитета 

 

Састав комисије: 

а) предсједник,  др Саша Мијалковић, ванредни професор, ужа научна област 

Безбједносне науке, Криминалистичко полицијска академија Београд, 

б) члан, др Желимир Шкрбић, професор високе школе, ужа научна област 

Организација и послови полиције, Висока школа унутрашњих послова Бања 

Лука,  

в) члан, др Дарко Паспаљ, професор високе школе, ужа научна област 

Специјално физичко образовање, Висока школа унутрашњих послова Бања 

Лука. 

 

Пријављени кандидати 

1. Др Горан Амиџић, Реље Крилатице, број 7, Бања Лука. 

 

 

 



  

II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

 

Први кандидат 

а) Основни биографски подаци : 

Име и презиме: Горан Амиџић 

Датум и мјесто рођења: 05.06.1978. године, Зеница 

Установе у којима је био запослен: Министарство унутрашњих послова РС 

Радна мјеста: - Асистент на Високој школи 

унутрашњих послова, Бања Лука, 

управа за полицијско образовање од 

2003.-2006. године, 

- Инспектор за безбједност саобраћаја у 

Управи полиције, МУП РС од 2006.-

2009.године, 

- Директор Високе школе унутрашњих 

послова Бања Лука, Управа за 

полицијско образовање од 2009.-2013. 

године, 

- Замјеник начелника Управе за 

полицијско образовање, МУП РС, од 

2013. године. 

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: Полицијска акдемија Београд 

Звање: Дипломирани официр полиције 

Мјесто и година завршетка: Београд, 2001. године 

Просјечна оцјена: 8,54 

Постдипломске студије: 

Назив институције: Факултет безбедности, Београд 

Звање: Магистар наука безбедности, одбране и 

заштите 

Мјесто и година завршетка: Београд, 2009. године 

Назив магистарског рада: Специфичности управљања људским 

ресурсима у полицији Републике Српске 

Ужа научна/умјетничка област: Безбедносне науке 

Докторске студије/докторат: 

Назив институције: Факултет безбедности, Београд 

Звање: Доктор наука безбедности, одбране и 

заштите 

Мјесто и година завршетка: Београд, 2013. године 

Назив докторске дисертације: Повезаност организованог криминала и 

тероризма као претња безбедности Босне 

и Херцеговине 

Научна/умјетничка област: Безбедносне науке 

Претходни избори у наставна и научна 

звања (институција, звање, период) 

ВШУП, Предавач високе школе,  од 

октобра 2009. – до октобра 2014. године. 

  



  

в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 

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

1. Васо Шкондрић, Горан Амиџић, Урош Пена, „Едукација припадника физичког и 

техничког обезбјеђења и приватних детектива“, теоријско-стручни часопис 

„Дефендологија“, број 15–16, Удружење дефендолога Републике Српске, Бања 

Лука, 2004. године; 

2. Нијаз Смајловић, Васо Шкондрић, Горан Амиџић, „Примјена силе у функцији 

спровођења закона“, часопис МУП-а Републике Српске, „Безбедност – Полиција 

– Грађани“, број 1/05, Министарство унутрашњих послова, Бања Лука, 2005. 

године; 

3. Урош Пена, Миле Шикман, Горан Амиџић, „Приручник за припаднике физичког 

обезбјеђења“, Удружење дефендолога Републике Српске, Бања Лука, 2006. 

године; 

4. Урош Пена, Горан Амиџић, „Полицијске операције“, уџбеник, Висока школа 

унутрашњих послова, Бања Лука, 2007. године; 

5. Желимир Шкрбић, Горан Амиџић, „Актуелни проблеми у примјени ЗООБС-а на 

путевима у БиХ, са освртом на територију Републике Српске“ зборник радова 

„Унапређење полицијске праксе у безбедности саобраћаја“, Криминалистичко-

полицијска академија, Београд, 2007. године; 

6. Горан Амиџић, „Планирање људских ресурса у полицији“, часопис МУП-а 

Републике Српске, „Безбједност – Полиција – Грађани“, број 1/09, 

Министарство унутрашњих послова, Бања Лука, 2009. године; 

 

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. Горан Амиџић, „Специфичности управљања људским ресурсима у полицији 

Републике Српске“, монографија, Интернационална асоцијација 

криминалиста, Бања Лука, 2009. године; 

         10 бодова (научнa монографија националног значаја – члан 19. тачка 3.) 

2. Горан Амиџић, „Обавјештајне службе у функцији изазивања друштвених 

криза“, зборник радова са међународног научног скупа на тему „Друштвена 

криза и превазилажење сиромаштва у Републици Српској и Босни и 

Херцеговини“, Дефендологија центар за безбједносна, социолошка и 

криминолошка истраживања, Бања Лука, 2009. године; 

       5 бодова (научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан 

у цјелини – члан 19. тачка 15.) 

3. Драган Митровић, Горан Амиџић, „Узроци и посљедице корупције“, зборник 

радова са међународне научностручне конференције на тему „Корупција и 

прање новца (узроци, откривање, превенција)“, Интернационална 

асоцијација криминалиста, Бања Лука, 2009. године. 

      5 бодова (научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан 

у цјелини – члан 19. тачка 15.) 

4. Урош Пена, Горан Амиџић, „Међународне интеграције у борби против 

тероризма“, зборник радова „Сузбијање криминала и европске 

интеграције“, Криминалистичко-полицијска академија Београд и Ханс 

Зајдел фондација за Србију и Црну Гору, 2010. године; 

      5 бодова (научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан 

у цјелини – члан 19. тачка 15.) 



  

5. Урош Пена, Горан Амиџић, Александар Сладојевић „Говор мржње – 

опасност по безбједност Републике Српске и Босне и Херцеговине“, зборник 

радова са међународног научног скупа на тему „Како превазићи говор 

мржње и нетолеранцију у интересу што боље политичке кампање и 

демократских резултата на парламентарним изборима 2010. године у 

Републици Српској и БиХ“, Дефендологија центар за безбједносна, 

социолошка и криминолошка истраживања, Бања Лука, 2010. године; 

          5 бодова (научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан 

у цјелини – члан 19. тачка 15.) 

6. Миле Шикман, Горан Амиџић, „Улога физичког обезбјеђења у 

корпоративној безбједности“, зборник радова са научног скупа на тему 

„Корпоративна безбједност – ризици, пријетње и мјере заштите“ Факултет 

за безбједност и заштиту, Бања Лука, 2010. године; 

      5 бодова (научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан 

у цјелини – члан 19. тачка 15.) 

7. Александар Миладиновић, Горан Амиџић „Практични аспекти сарадње 

тужилаца и овлаштених службених лица у истрази“, зборник радова са 

међународне научностручне конференције на тему „Међународна и 

национална сарадња и координација у супротстављању криминалитету“, 

Интернационална асоцијација криминалиста, Бања Лука, 2010. године; 

      5 бодова (научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан 

у цјелини – члан 19. тачка 15.) 

8. Горан Амиџић, Драган Митровић, „Етика и борба против корупције“, 

зборник радова са научног скупа са међународним учешћем на тему 

„Методологија изградње система интегритета у институцијама на сузбијању 

корупције“, Висока школа унутрашњих послова, Бања Лука, 2010. године; 

      5 бодова (научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан 

у цјелини – члан 19. тачка 15.) 

9. Горан Амиџић, Александар Лазић „Однос организованог криминала и 

тероризма“, зборник радова „Супротстављање тероризму – међународни 

стандарди и правна регулатива“, Висока школа унутрашњих послова Бања 

Лука и Ханс Зајдел фондација за Србију и Црну Гору, 2011. године; 

5 бодова (научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан 

у цјелини – члан 19. тачка 15.) 

10. Горан Амиџић, Драган Ћибић, „Полицијска тактика“, уџбеник, Висока 

школа унутрашњих послова, Бања Лука, 2011. године;Кратак приказ рада: 

Уџбеник Полицијскa тактика намијењен је студентима Високе школе 

унутрашњих послова, а могу га користити и други читаоци заинтересовани за ову 

проблематику, прије свих полицијски службеници Министарства унутрашњих 

послова Републике Српске. Уџбеник је садржајно и структурално прилагођен 

Наставном плану и програму истоименог предмета и припремљен је на основу већ 

верификованих стручних и научних сазнања из области које су у њему обрађене. 

Настао је из практичне потребе да се на једном мјесту систематизује цјелокупна 

материја која се у овом предмету изучава.У уџбенику су обрађене сљедеће цјелине: 

Увод у предмет Полицијске тактике; Полицијски етички кодекс; Појам 

безбједности и општи послови полиције; Полицијска овлашћења и тактика њихове 

примјене; Тактика уптребе средстава силе; Врсте служби и тактика поступања 

и Сузбијање грађанских нереда.У писању овог уџбеника у великој мјери користили 

смо позитивене законске прописе, лично искуство и искуство својих колега са 

различитих позиција у полицији. Корисно су нам послужила и искуства из 

наставних процеса на различитим облицима школовања, стручног оспособљавања 

и усавршавања у оквиру Министарства унутрашњих послова, као и у другим 

образовним институцијама. У функцији објашњења појединих садржаја, уз 



  

поштовање принципа очигледности наставе, текст уџбеника је илустрован 

одговарајућим сликама и шемама. Будући да је уџбеник Полицијска тактика један 

од ријетких радова ове врсте код нас, као и због његовог интердисциплинарног 

карактера и недовољне теоријске обрађености ове материје, од овог уџбеника не 

треба очекивати потпуне одговоре на сва питања и проблеме у наведеним 

областима. Та чињеница, и поред напора да се испуне сви неопходни стручни, 

педагошки и дидактички захтјеви, свакако је узрок и појединих недостатака, па и 

могућих пропуста. 

8 бодова (научна књига националног значаја – члан 19. тачка 6.) 

11. Миле Шикман, Горан Амиџић, „Development of the Police Education in the 

Republic of Srpska“, тематски зборник радова међународног значаја 

„ARCHIBALD REISS DAYS“, Том I, Криминалистичко-полицијска 

академија, Београд, 2011. година; 

5 бодова (научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан 

у цјелини – члан 19. тачка 15.) 

12. Миле Шикман, Стево Иветић, Горан Амиџић, „New forms of Organized 

caused by global change – a Rewiew of the Republic of Srpska and BiH“, 

зборник радова са међународне научне конференције под називом: „Security 

in the post-conflict (Western) Balkans: Transition and challenges faced by the 

Republic of Macedonia“, Volume I, Факултет за безбједност, Скопље, 2011. 

година; 

5 бодова (научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан 

у цјелини – члан 19. тачка 15.) 

13. Горан Амиџић, Гојко Шетка, „Улога Специјалне јединице полиције 

Републике Српске у борби против тероризма“, тематски зборник радова 

националног значаја „Супротстављање савременом организованом 

криминалу и тероризму“, Књига II, Криминалистичко-полицијска академија, 

Београд, 2011. година; 

5 бодова (научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан 

у цјелини – члан 19. тачка 15.) 

14. Радомир Милашиновић, Саша Мијалковић, Горан Амиџић, „Безбедност и 

интернет“, зборник радова „Сузбијање криминала и европске интеграције с 

освртом на високотехнолошки криминал“, Висока школа унутрашњих 

послова Бања Лука и Ханс Зајдел фондација за Србију и Црну Гору, 2012. 

године; 

5 бодова (научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан 

у цјелини – члан 19. тачка 15.) 

15. Горан Амиџић, Гојко Шетка, „COMMUNITY ENGAGEMENT IN THE 

FIGHT AGAINST TERRORISM AND RESPECT FOR HUMAN RIGHTS“, 

зборник радова са међународне научне конференције под називом: „Police 

science and police profession (states and perspectives)“, Volume I, Факултет за 

безбједност, Скопље, 2012. година; 

5 бодова (научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан 

у цјелини – члан 19. тачка 15.) 

16. Горан Амиџић, Александар Миладиновић, „Стање криминала у РС, као 

један од фактора процјене ефикасности актуелног кривичног 

законодавства“, зборник радова са међународне научностручне 

конференције на тему „Криминалистичко-кривично процесне 

карактеристике истраге према Закону о кривичном поступку у протеклој 

деценији, теоријско-практични аспекти“, Интернационална асоцијација 

криминалиста, Бања Лука, 2012. године; 

      5 бодова (научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан 



  

у цјелини – члан 19. тачка 15.) 

17. Горан Амиџић, Гојко Шетка, „LIMITATION OF HUMAN RIGHTS DURING 

POLICE CONDUCT IN CRIMINAL AND MINOR OFFENCE 

PROCEEDINGS,“, зборник радова са међународне научне конференције, 

Факултет за безбједност, Скопље, 2013. година; 

5 бодова (научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан 

у цјелини – члан 19. тачка 15.) 

18. Јелена Радовић-Стојановић, Горан Амиџић, Наташа Нешковић„ Милан 

Саламадија, ''Привредни преступи у Републици Србији у периоду транзиције 

од 2001. До 2011. године“, тематски зборник радова „Национална 

безбедност Републике Србије и безбедносне интеграције“, 

Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2013. године; 

3,75 бодова (научни рад на научном скупу међународног значаја, 

штампан у цјелини – члан 19. тачка 15.) 

19. Горан Амиџић, „Управљање људским ресурсима у систему безбедности“, 

научна књига, Интернационална асоцијација криминалиста, Бања Лука, 

2013. године; 

8 бодова (научна књига националног значаја – члан 19. тачка 6.) 

 

Сви напријед наведени радови се налазе у прилогу извјештаја. 

 
 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:  104,75 

 

г) Образовна дјелатност кандидата: 

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

категоријама из члана 21.) 

1. Учешће на конференцијама, скуповима и едукација у иностранству 

2.   Менторство кандидата за завршни рад првог циклуса  
 

Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број бодова сврстаних 

по категоријама из члана 21.) 

1. Учешће на конференцијама, скуповима и едукација у 

иностранству 

-- 

2.   Менторство кандидата за завршни рад првог циклуса  35 
 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 35 

 

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.) 

1. Горан Амиџић, „Развој људских ресурса у полицији“, часопис МУП-а 

Републике Српске, „Безбједност – Полиција – Грађани“, број 2/09, 

Министарство унутрашњих послова, Бања Лука, 2009. године; 

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

члан 22. тачка 4.)  

2. Горан Амиџић, „Награђивање и мотивација запослених у полицији“, часопис 



  

МУП-а Републике Српске, „Безбједност – Полиција – Грађани“, број 1–2/10, 

Министарство унутрашњих послова, Бања Лука, 2010. године. 

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

члан 22. тачка 4.)  

3. Горан Амиџић, „Селекција пријављених кандидата за пријем у полицију“, 

часопис МУП-а Републике Српске, „Безбједност – Полиција – Грађани“, број 

3–4/10, Министарство унутрашњих послова, Бања Лука, 2010. године; 

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

члан 22. тачка 4.)  

4. Саша Мијалковић, Милан Милошевић, Горан Амиџић, „Сличности и разлике 

између обавештајне делатности обавештајних служби и обавештајног 

деловања терористичких организација“, часопис МУП-а Републике Српске, 

„Безбједност – Полиција – Грађани“, број 1–2/11, Министарство унутрашњих 

послова, Бања Лука, 2011. године; 

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

члан 22. тачка 4.)  

5. Горан Амиџић и други, „Приручник за тестирање полицијских службеника 

МУП-а РС“, Управа за полицијско образовање, Бања Лука, 2011. године; 

3 бода (стручна књига издата од домаћег издавача - члан 22. тачка 2.)  

6. Горан Амиџић, Драган Ћибић, Витомир Петричевић, „Лишење слободе лица“, 

часопис МУП-а Републике Српске, „Безбједност – Полиција – Грађани“, број 

3–4/11, Министарство унутрашњих послова, Бања Лука, 2011. године; 

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

члан 22. тачка 4.)  

7. Гојко Шетка, Горан Амиџић, „Насиље на спортским приредбама у Босни и 

Херцеговини“, часопис „Безбедност“, МУП Републике Србије, број 1/2012, 

Министарство унутрашњих послова, Београд, 2012. године;\ 

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

члан 22. тачка 4.)  

8. Саша Мијалковић, Горан Амиџић, „Екстремни национализам и безбедност 

савременог друштва“, часопис „Социолошки преглед“, број 3, vol XLVI, 

Српско социолошко друштво и Институт за криминолошка и социолошка 

истраживања, Београд, 2012. године. 

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

члан 22. тачка 4.)  

9. Миле Шикман, Горан Амиџић, „Развој и унапређење полицијског образовања 

у Републици Српској – пројекција развоја“, часопис МУП-а Републике Српске, 

„Безбједност – Полиција – Грађани“, број 3–4/12, Министарство унутрашњих 

послова, Бања Лука, 2012. године; 

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

члан 22. тачка 4.)  

10. Миле Шикман, Горан Амиџић, „Регрутовање  кандидата за полицију“, 

часопис МУП-а Републике Српске, „Безбједност – Полиција – Грађани“, број 

1–2/13, Министарство унутрашњих послова, Бања Лука, 2013. године; 

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

члан 22. тачка 4.)  

Сви напријед наведени радови се налазе у прилогу извјештаја. 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 21 

 

Кандидат је од школске 2009/2010. 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 оцјењен је оцијенама 

(врлодобар) у школској 2009/2010. години, 2010/2011. години, 2011/2012. години и 

2012/2013. години, па кандидату Комисија на основу члана 25. Правилника 

додјељује 20 бодова.   

 

УКУПНО: 180,75  

 

 

 

 

 

III. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

 

Увидом у документацију, односно након детаљног разматрања доспјелих пријава по 

расписаном конкурсу Комисија констатује сљедеће: 

 

Кандидат др Горан Амиџић одговара условима Конкура за избор за ужу научну област: 

Организација и послови полиције на наставном предмету Полицијска тактика, јер је 

његово научно и стручно стваралаштво претежно у оквирима ове научне области. 

Анализирајући и оцјењујући цјелокупни рад др Горана Амиџића, а водећи рачуна о 

педагошким, стручним и научним потенцијалима, Комисија констатује: 

- да је кандидат своје докторске студије урадио и одбранио из области Безбједности 

које одговарају ужој научној области за коју се бира; 

- да је кадидат испољио велику ангажованост у раду и свим сегментима ове научне 

области; 

- да наведени радови третирају значајна подручја наведене научне области, као и 

публиковање уџбеника ''Полицијска тактика'' који одговара научној области за коју 

се бира, 

- да је у области полицијског образовања од самог почетка рада у Министарству 

унутрашњих послова Републике Српске, 

- да је у претходном периоду од избора 2009. године учествовао као предавач из 

предмета Полицијска тактика, а од 2003 – 2009. године као асистент на овом 

предмету. 

- комисија је вредновала научну дјелтатност кандидата (104,75 бодова), наставничке 

способности (20 бодова), образовној дјелатности кандидата (35 бодова), стручна 

дјелатност кандидата (21 бодова) што укупно представља 180,75 бодова. 

 

На основу наведеног Комисија једногласно сматра да др Горан Амиџић посједује стручну 

и научну зрелост, како у области педагошког, тако и у сфери научног рада. Цјелокупан 

рад кандидата 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 професор високе школе предвиђено у члановима 77, 78. 

и 79. Закона о високом образовању Републике Српске (''Службени гласник Републике 

Српске'', број: 73/10) за ужу научну област: Организација и послови полиције на 

наставном предмету Полицијска тактика. 
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