


 



 



 социологија), Висока школа унутрашњих послова Бања Лука и Универзитет у Бањој 
Луци, члан 
ц) Доц. др Шуајб Солаковић (ужа научна област: Општа психологија), Филозофски 
факултет Универзитета у Источном Сарајеву ,члан 

 
 
Пријављени кандидати 
 

1. Мр Едина Хелдић-Смаилагић, виши стручни сарадник за општеобразовну групу 
предмета на Високој школи унутрашњих послова (сарадник на предмету 
Полицијска психологија и Малољетничка делинквенција), Симе Пандуревића 56, 
Бањалука 

2. Тања Марковић, Илићка 8/ XIII, Брчко 
 

II. ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА/ Први кандидат 

а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Едина (Мирсад и Назифа) Хелдић-Смаилагић 
Датум и мјесто рођења: 3. 5. 1982, Бања Лука 
Установе у којима је био запослен:  Управа за индиректно опорезивање 

 Министарство унутрашњих послова РС 
Радна мјеста:  Административни сарадник у 

Регионалном центру Бањалука, УИНО 
БиХ (2005–2006) 

 Сарадник цариник – Царинска испостава 
Шамац, РЦ Бањалука, УИНО БиХ (2006) 

 Виши стручни сарадник у Управи за 
полицијско образовање, Висока школа 
унутрашњих послова, виши стручни 
сарадник за малољетничку делинквенцију, 
те потом виши стручни сарадник за 
општеобразовну групу предмета (2007–) 
на Високој школи унутрашњих послова 

Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

Друштво психолога РС 

 
 

 

б) Дипломе и звања: 
Основне студије 

Назив институције: Филозофски факултет Универзитет у Бањој Луци 
Звање: Дипломирани психолог 
Мјесто и година завршетка: Бaња Лука, 2006. 
Просјечна оцјена из цијелог студија: 9.1(9.1x10=91) 

Постдипломске студије: 



Назив институције: Филозофски факултет Универзитета у Бањој 
Луци 

Звање: Магистар психолошких наука 
Мјесто и година завршетка: 2011. 
Наслов завршног рада: „Детерминанте екстернализираних проблема код 

адолесцената“ 
Научна/умјетничка област (подаци 
из дипломе): 

Психологија 

Просјечна оцјена: 
8.00(8x10=80) 

Докторске студије/докторат: 
Назив институције: - 
Мјесто и година одбране докторске 
дисертације: 

- 

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.) 
- 
Радови послије посљедњег избора/реизбора 
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава сврстаних по категоријама из члана 19. или 
члана 20.) 

1. Хелдић., Е. (2007). Наркоманија – продукт савременог друштва. Дефендологија: 
Теоријско стручни часопис за питања заштите, безбједности, одбране, образовања, 
обуке и оспособљавања, Бања Лука (научни рад у часопису националног значаја 
– 6 бодова, члан 19. тачка 12) 
 

       Кратак приказ рада: У првом дијелу рада ауторица прави разлику између три 
различита приступа изучавању наркоманије: социјални, интеракциони и психолошки. Три 
различита приступа предвиђају три различита теоријска оквира, међу којима ауторица 
посебно наглашава социјалне теорије, које својим смишљеним програмом доказују да је 
обиље социјалних промјена које су се десиле нашем друштву у посљедње двије деценије 
довело до позитивног става младих људи према социјално неприхватљивим понашањима, 
која се виде као брз излаз из емоционалне кризе, средство за постизање групног 
идентитета и критеријум добре адаптације на савремене услове живљења. Међу великим 
бројем теорија истиче се теорија аномије, која у паду значаја традиционалних вриједности 
и норми види плодно тло за сијање патолошких тенденција, које су често погрешни 
покретачи људског понашања.  
У другом дијелу рада указује се на могућност сагледавања личности наркомана кроз 



одређене категорије. Примарна превенција подразумијева познавање особености 
социјалних услова и мотивационих фактора који могу да доведу појединца на пут 
наркоманије.  

 
2. Риђић, Д. и Хелдић, Е. (2008). Однос између самопоштовања и обима социјално 

неприхватљивих понашања, Зборник радова: Малољетничка делинквенција као 
облик друштвено неприхватљивог понашања, Висока школа унутрашњих послова, 
Comesgrafica, Бања Лука, стр. 409–421 (Оригинални научни рад у часопису 
националног значаја, члан 19. тачка 9 – 6 бодова) 

        Кратак приказ рада: Појава социјално неприхватљивих понашања у друштву је 
детерминисана низом фактора чија повезаност често искривљује сагледавање реалне 
ситуације. Најчешће се говори о патологији која влада односима у породици, утицају 
вршњачких група и изазовима савременог друштва, при чему се занемарује личност 
малољетника, која је по ауторицама најважнији етиолошки фактор. Циљ  истраживања 
ауторице рада су дефинисале као утврђивање односа самопоштовања и обима социјално 
неприхватљивих понашања код малољетника. 
 Истраживање је проведено на 196 ученика од 8. разреда основне школе до 4. 
разреда средње школе у Бањој Луци током октобра 2008. године. Самопоштовање ученика 
процијењено је Coopersmithovim упитником самопоштовања (SEI), а обим социјално 
неприхватљивих понашања Скалом социјално неприхватљивих понашања (УСНП) аутора 
Бранка Милосављевића. 
 Резултати анализа варијанси показују да нема значајне разлике у самопоштовању и 
обиму социјално неприхватљивих понашања с обзиром на пол, док резултати 
истраживања показују статистичку значајност с обзиром на доб ученика. Добивена је 
значајна позитивна повезаност између самопоштовања и обима социјално 
неприхватљивих понашања.  

 
3. Хелдић, Е (2008). Црте личности успјешног детектива. Дефендологија: Теоријско 
стручни часопис за питања заштите, безбједности, одбране, образовања, обуке и 
оспособљавања, 23–24, Бања Лука (научни рад на научном скупу међународног 
значаја штампан у цјелини, члан 19. тачка 15 – 5 бодова) 

            Кратак приказ рада: Ауторица у раду наглашава да детективски посао, поред 
широког знања и неопходних вјештина, изискује и личност с посебним карактеристикама. 
Ауторица кроз Петофакторски модел личности, назван BIG FIVE, одн. кроз домене 
Неуротицизам, Екстраверзија, Сарадљивост, Отвореност и Савјесност и аспекте тих 
домена вјерно осликава особине успјешног детектива. Посебан акценат се ставља на 
домен Савјесност. 
 У завршном дијелу рада сагледа природу фактора, нарочито фактора Савјесност, 
кроз корелате структуре личности, односно копинг и механизме одбране, психолошку 
добробит, соматске тегобе, потребе и мотиве. 
 

4. Хелдић-Смаилагић, Е. и Риђић, Д. (октобар 2009). Сиромаштво као фактор 
социјално-патолошких појава у БиХ. Зборник радова са научног скупа са 
међународним учешћем. Дефендологија центар за безбједносна, социолошка и 
криминолошка истраживања, Арт Принт, Бања Лука (научни рад на научном скупу 
међународног значаја штампан у цјелини, члан 19. тачка 15 – 5 бодова) 



      Кратак приказ рада: У овом раду ауторице, кроз теоријска разматрања и различите 
емиријске податке настоје оговорити на проблем сиромаштва као фактора 
социјалнопатолошких појава у БиХ. Након постављања феномена сиромаштва у 
друштвени, односно социјалнопатолошки контекст, ауторице детаљније посматрају 
сиромаштво у овом контексту и закључују да сиромаштво није једини узрок 
социјалнопатолошких појава у БиХ, али је значајан фактор у њиховом настајању.  
 
       5. Хелдић-Смаилагић, Е. и Грбић-Павловић, Н. (2011). Улога полиције у превенцији 
малољетничке делинквенције у Републици Српској. Безбједност, полиција, грађани 3–
4/11, Comesgrafika, Бањалука (прегледни научни рад у часопису националног значаја, 
члан 19. тачка 4 – 6 бодова) 
      Кратак приказ рада: Малољетници представљају најосјетљивију категорију људске 
популације на коју најтеже утиче криза друштвене заједнице у транзицији, па се њихова 
реакција на ове појаве огледа како у асоцијалном понашању тако и у вршењу казнених 
деликата. Предмет рада јесте теоријско представљање проблема истраживања и 
представљање стања малољетничке делинквенције у пракси, које је потребно сагледати 
према постојећим статистичким подацима из службених статистика Министарства 
унутрашњих послова Републике Српске. У тексту, ауторке ће указати на значај и улогу 
полиције у раду са младима неприхватљивог понашања. Једна од значајнијих 
превентивних активности наведеног Министарства, о којој ће у раду такође бити ријечи, 
јесте реализација пројекта под називом „Спречавање и сузбијање малољетничке 
делинквенције у основним и средњим школама на подручју Републике Српске“.  
 
         6. Хелдић-Смаилагић, Е. (2011). Индиректни и директни облици агресивног 
понашања. Знакови и поруке, Комуниколошки колеџ, Бањалука. (Оригинални научни 
рад у часопису националног значаја, члан 19. тачка 9 – 6 бодова) 
         Кратак приказ рада: Ауторица у овом раду приказује резултате истраживања које 
се тематски односи на испитивање нивоа индиректне и директне агресије код студената. У 
првом дијелу сагледава се природа и етиологија агресивног понашања, те слиједи 
методологија истраживања. Добивени подаци указују на већи ниво агресивног понашања 
код студената, те разлику између ова два облика агресивности када је у питању пол 
испитаника. Ауторица је у овом раду конструисала упитник којим је испитала ову 
варијаблу. 
 
           7. Хелдић-Смаилагић, Е. (2013). Димензије радног понашања и компетенцијски 
приступ у управљању људским ресурсима у полицији. Безбједност, полиција, грађани /13, 
Comesgrafika, Бањалука (научни рад у часопису националног значаја – 6 бодова, члан 
19. тачка 12) 

 
            Кратак приказ рада: Ауторица у првом дијелу рада ставља тежиште на 
најзначајније контрукте за објашњење радног понашања: заокупљеност послом, 
задовољство у послу и оданост према организацији. Изучавање наведених конструката је 
важно у компетенцијском приступу управљању људским ресурсима у полицији, чије је 
карактеристике и предности ауторица описала у другом дијелу рада. 
 
           8. Хелдић-Смаилагић, Е., Кесић, Д., Мухић, Е. (2013). Комуниколошке и 



психолошке димензије говора мржње. Зборник радова са међународног скупа са учешћем. 
Европски дефендологија центар, Бања Лука (научни рад на научном скупу 
међународног значаја штампан у цјелини, члан 19. тачка 15 – 5 бодова) 
          Кратак приказ рада: Рад се у првом дијелу бави дефиницијом,  манифестацијама и 
етиолошким димензијама говора мржње, као и сагледавањем поменутог друштвено-
језичког феномена који представља један од модуса комуникације у јавној сфери. У 
другом дијелу рада аутори примат дају филозофско- лингвистичким димензијама говора 
мржње, док у трећем тежиште стављају на комуниколошки аспект проблематизоване 
појаве. 
 
          9. Хелдић-Смаилагић Едина; Петровић, Далиборка (2014). Кривичноправни и 
психолошки аспекти незаконитог лова. Зборник радова са међународног скупа са 
учешћем. Висока школа унутрашњих послова (научни рад на научном скупу 
међународног значаја штампан у цјелини, члан 19. тачка 15 – 5 бодова) 
         Кратак приказ рада: Први дио рада ауторице базирају на одређивању појма 
еколошки криминал и дефинисању кривичног дјела – незаконит лов, према постојећем 
Кривичном закону РС и одредбама Закона о ловству, те на идентификацији заштићених 
врста животиња у Босни и Херцеговини, које су често предмет лова и илегалне трговине. 
Поред незаконитог лова и трговине животињама (посебно ријетких и заштићених врста), 
један дио рада ауторице су посветиле кривичном дјелу – убиство и мучење животиња, које 
је по својој природи уско повезано с друга два кривична дјела, и обично се сва три дјела 
дешавају у исто вријеме. Ауторице су анализирале кривичноправну заштиту животиња у 
међународном праву. Други дио рада обухвата феноменологију и етиологију незаконитог 
лова, односно приказ теоријских парадигми и концепата који расвјетљавају узроке појаве 
еколошког криминалитета, док трећи описује могуће облике превентивног дјеловања у 
пољу заштите животне средине. 
 
         10. Хелдић-Смаилагић, Едина (2014). Приказ књиге „Фејсбук и криминалитет“ 
аутора Александра Миладиновића. Безбједност, полиција, грађани 1–2/14, Comesgrafika, 
Бања Лука (приказ књиге, члан 19. тачка 43 –1 бод) 
 
          Кратак приказ рада: Ауторица приказује књигу Александра Миладиновића и 
акценат ставља на феноменолошки и етиолошки аспекат интернет криминалитета и 
рачунарског криминалитета који се испољава на Фејсбуку или кориштењем Фејсбука у те 
негативне сврхе. Указује и на правила приватности ове друштвене мреже као и на 
механизме заштите корисника на овој друштвеној мрежи.  
 
         11. Кесић, .Д.; Мухић, Е.; Хелдић-Смаилагић, Е. (2014). Perception Discrepancies in 
Edifying Conotations. FLTAL 4 4tx Internacional Conference on Foreign Language Teaching 
and Applied Linguistics International Forum on Cognitive Linguistics International Burch 
University Сарајево 9–10 мај 2014. http://fltal.ibu.edu.ba/home/proceedings.html – 
електронско издање часописа – (научни рад на научном скупу међународног значаја 
штампан у цјелини, члан 19. тачка 15 – 5 бодова 
         Кратак приказ рада: Тематски обухвата феноменологију перцепције из угла 
социолингвистичких и психолошких теоријских матрица интерпретације. Разнородност 
механизама кодирања и дешифровања комуникацијских образаца типичних за дати 

http://fltal/


социокогнитивни простор представља језгру теоријског разлагања уз адекватан сажетак 
релевантних језичких и ванјезичко-психолошких експликата.  
 
         12. Вејновић, Д.; Бојанић, В.; Лалић, В; Хелдић, Е.; Весић, М. и Риђић, Д. (2008). 
Млади, школа и превенција социјално неприхватљивих понашања. Дефендологија центар 
за безбједносна, социолошка и кримонолошка истраживања, Арт Принт, Бања Лука 
(научна књига националног значаја, члан 19. тачка 6 – 4 бода) 
         Кратак приказ књиге: Књига је продукт пројекта „Млади, школа и превенција 
социјално неприхватљивог понашања“, који су аутори реализовали у сарадњи са 
Дефендологија центром за безбједносна, социолошка и криминолошка истраживања. Први 
дио књиге говори о значењу појма социјално неприхватљивог понашања, о малољетничкој 
делинквенцији у коју је укључен алкохолизам и наркоманија, просјачење и скитничарење 
и коцкање. Други дио се односи на теоријску основу објашњења социјално 
неприхватљивог понашања, док се у трећем наводи метод рада, резултати истраживања, 
дискусија и генерални закључци. 
 
         13. Митровић, Љ.; Даничић, М.; Тањга, Р.; Јојић, С.; Грбић, Н.; Павловић, Г.; 
Милијевић, Д. и Хелдић, Е (2008). Малољетничка делинквенција у Републици Српској – 
стање и перспективе превенције, сузбијања, спречавања и санкционисања (извјештај о 
резултатима пројекта) Висока школа унутрашњих послова, Comesgrafika, Бања Лука 
(научна књига националног значаја, члан 19. тачка 6 – 4 бодова) 
         Кратак приказ књиге: У књизи се налазе резултати истраживања везани за област 
малољетничке делинквенције, које је спровео МУП РС, а у којем је ауторица учествовала 
у свим фазама истраживања. Научни пројекат се односио на испитивање ставова о 
малољетничком правосуђу, приступу малољетницима у испитивању, као и улоге 
одређених институција у превенцији малољетничке делинквенције. 
 
           14. Хелдић-Смаилагић, Е. (2012). Екстернализирани проблеми код адолесцената. 
Министарсво науке и технологије РС (монографија), , Бања Лука (научна монографија 
националног значаја, Bb PRINT члан 19. тачка 3 – 10 бодова) 
           Кратак приказ монографије: Ауторица се у првом дијелу монографије осврће на 
дефинисање појма екстернализираних проблема, као и дистинкцију одређених појмова 
који се односе на негативне облике понашања, затим води дискурс о етиолошким 
аспектима агресивних и делинквентних облика понашања. Други дио рада се односи на 
могућности превентивног дјеловања на ове врсте понашања. Највећи дио рада обухвата 
истраживање на адолесцентима које је је имало за циљ да открије предикторе 
екстернализираних проблема младих, како би било могуће утицати на њих у најранијим 
фазама развоја личности. 

 
 
 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 74 
 
г) Образовна дјелатност кандидата: 
Образовна дјелатност прије посљедњег избора/реизбора 



(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) сврстаних по категоријама из 
члана 21) 
         
Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) и број бодова сврстаних по 
категоријама из члана 21) 
          Кандидаткиња је учестовала у процесу наставе на Високој школи унутрашњих 
послова, у својству асистента на сљедећим предметима: Полицијска психологија, 
Социологија, Малољетничка делинквенција, Криминалистичка превенција и прогностика 
и Полицијска култура и етика. 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 0 
 
д) Стручна дјелатност кандидата: 
Стручна дјелатност кандидата прије посљедњег избора/реизбора 
(Навести све активности сврстане по категоријама из члана 22) 

- 
Стручна дјелатност кандидата (послије посљедњег избора/реизбора) 
(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22) 
Кандидаткиња је учестовала на сљедећим конференцијама и скуповима: 

 Међународни научни скуп: Детективска дјелатност у теорији и пракси по 
стандардима ЕУ са тежиштем на нека искуства из Републике Словеније: 
Дефендологија Центар за безбједоносна, социолошка и криминолошка 
истраживања (2008. година) 

 Међународни научни скуп: Малољетничка делинквенција као облик друштвено 
неприхватљивог понашања. Висока школа унутрашњих послова, Бања Лука (2008. 
година) 

 Међународни научни скуп: Друштвена криза и превазилажење сиромаштва у 
Републици Српској и Босни и Херцеговини: Дефендологија Центар за 
безбједоносна, социолошка и криминолошка истраживања, Министарство науке и 
технологије РС (2009. година) 

 Међународни научни скуп: Како превазићи говор мржње (националне, вјерске, 
расне и политичке) и нетолеранцију у интересу што бољег етничког помирења, 
дијалога и толеранције у Босни и Херцеговини?: Европски дефендологија центар 
(2013. година) 

 Међународна научностручна конференција: Сузбијање криминалитета и европске 
интеграције с освртом на еколошки криминалитет: Висока школа унутрашњих 
послова и Хајнс Зајдел фондација (2014. година) 

 FLTAL 4 4th International Conference on Foreign Language Teaching and Applied 
Linguistics International Forum on Cognitive Linguistics International Burch University 
(2014. година) 

Кандидаткиња је учествовала у реализацији сљедећих научноистраживачких пројеката: 
 Знањем до здравља. УГ „Бисер“ у сарадњи са ЦЕИ „Нахла“ и Муслим Аид 

(2013)/сарадник на пројекту – 1бод 
 Малољетничка делинквенција у Републици Српској – стање и перспективе 

превенције, сузбијања, спречавања и санкционисања. Висока школа унутрашњих 



послова, Бања Лука (2008)/ истраживач – 1 бод 
 Малољетничка делинквенција –  важност школских институција у превенцији 

неприхватљивих понашања малољетника. Дефендологија центар за безбједносна, 
социолошка и криминолошка истраживања (2008)/ координатор пројекта – 1 бод 

 
 Спречавање и сузбијање малољетничке делинквенције у Републици Српској у 

основним и средњим школама. Висока школа унутрашњих послова, Бања Лука 
(2011–2012)/ координатор пројекта – 1 бод 

 
 Вршњачко насиље. Висока школа унутрашњих послова, Бања Лука (2012)/ 

пројектант и истраживач пројекта – 1 бод 
 

 Мјесто и улога полиције у ванредним ситуацијама. Висока школа унутрашњих 
послова и Ханс Зајдел фондација, Бања Лука (2013)/истраживач – 1 бод 

 Хелдић, Е. (2007). Утицај музичких текстова на сазријевање личности. Путеви, 
Народна универзитетска библиотека РС, Бања Лука (стручни рад у часопису, 
члан 22. тачка 4 – 2 бода) 

 
 Кандидаткиња је положила стручни испит за рад у државним органима 2008. 

године. 
 

 
 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 8  

           Кандидаткиња је од школске 2007/2008. 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 увијек је била оцијењена 
средњом оцјеном, па јој Комисија на основу члана 25. Правилника додјељује 5 бодова.   

Други кандидат 
2. Тања Марковић 
а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Тања Марковић 
Датум и мјесто рођења: 5. 8. 1988. Брчко 
Установе у којима је био запослен: Прва основна школа у Брчко Дистрикту 
Радна мјеста:  Приправник (2012–2013) 

 
Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

Друштво психолога РС 

  
б) Дипломе и звања: 
Основне студије 

Назив институције: Филозофски факултет Универзитета у Бањој 



Луци 
Звање: Дипломирани психолог 
Мјесто и година завршетка: Бaња Лука, 2010. 
Просјечна оцјена из цијелог студија: - 

Постдипломске студије: 
Назив институције: Филозофски факултет Универзитета у Бањој 

Луци 
Звање: Магистар психолошких наука 
Мјесто и година завршетка: 2013. 
Наслов завршног рада: - 
Научна/умјетничка област (подаци 
из дипломе): 

Психологија 

Просјечна оцјена: 
8,5 

Докторске студије/докторат: 
Назив институције: - 
Мјесто и година одбране докторске 
дисертације: 

- 

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) 
- 
Радови послије посљедњег избора/реизбора 
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава сврстаних по категоријама из члана 
19. или члана 20) 
- 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА:  

г) Образовна дјелатност кандидата: 
Образовна дјелатност прије посљедњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) сврстаних по 
категоријама из члана 21) 
- 
Образовна дјелатност послије посљедњег 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 посљедњег избора/реизбора 
(Навести све активности сврстане по категоријама из члана 22) 

 
Стручна дјелатност кандидата (послије посљедњег избора/реизбора) 
(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22) 
Кандидат је учестовао на сљедећим конференцијама и скуповима: 

 Дводневни стручни скуп психолога “Пракса, норме и етика у психологији 
данас“, 23–24. 8. 2013. године, Бања Лука 

 Учесник едукације о теми „Превенција ризичних понашања младих“, 
Друштво психолога РС 

 Положен стручни испит за наставнике, стручне сараднике, сараднике у 
настави основних и средњих школа и васпитача у предшколским установама 
Брчко дистрикта Босне и Херцеговине 

 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА:  
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