
Сенат  Високе  школе  унутрашњих  послова  је  на  сједници  одржаној  24.  12.  2012.  године  донио 

одлуку број 06/1‐052‐20‐11/12 којом је формирао Комисију у саставу: 

1. Др Саша Мијалковић,  ванредни професор на  ужој  научној  области:  Безбједносне  науке, 
Криминалистичко‐полицијска академија Београд, предсједник Комисије, 
 

2. Др  Душко  Вејновић,  редовни  професор  универзитета  на  ужој  научној  области: 
безбједносне науке, Висока школа унутрашњих послова, Универзитет у Бањој Луци, члан, и 

 

3. Мр  Горан  Амиџић,  предавач  високе  школе  на  ужој  научној  области:  Организација  и 
послови полиције, Висока школа унутрашњих послова, Универзитет у Бањој Луци, члан, 

 

за писање извјештаја за избор сарадника Високе школе унутрашњих послова у Бањој Луци за ужу 

научну област Безбједносних наука на наставни предмет: Обавјештајно‐безбједносна дјелатност и 

службе.    

На  расписани  Конкурс  Универзитета  у  Бањалуци  који  је  објављен  05.  децембра  2012.  године  у 

дневном листу „Глас Српске“ и исправка дијела конкурса објављена у истом дневном листу дана 

19.  децембра  2012.  године,  за  избор  сарадника  за  ужу  научну  област  Безбједносних  наука  (на 

наставном  предмету:  Обавјештајно‐безбједносна  дјелатност  и  службе)  пријавила  су  се    два 

кандидата: 

1. Спец. Предраг Поповић 
2. Милан Јаковљевић 

 
 

Након увида у све елементе садржане у конкурсном материјалу наведених кандидата, Комисија 

подноси сљедећи:  

 

 

 

 

 

 

 

 



И З В Ј Е Ш Т А Ј 

 

I   ПОДАЦИ О КОНКУРСУ 

 
Конкурс  објављен:  05.12.2012.  године  у  дневним  новинама  „Глас  Српске“  и  исправка  дијела  конкурса 
објављена у истом дневном листу дана 19.12.2012. године 
Ужа  научна  област  и  предмет:  Безбједносне  науке,  на  наставном  предмету:  Обавјештајно‐беѕбједносна 
дјелатност и службе 
Назив факултета: Висока школа унутрашњих послова, Бања Лука 
Број кандидата који се бирају: два (2) 
Број пријављених кандидата: два (2) 
 

 

II   ПОДАЦИ О ПРВОМ КАНДИДАТУ 

1. Основни биографски подаци 
 

 
Име, име оца и презиме: Предраг (Драшко) Поповић 
Датум и мјесто рођења: 08.12.1984. године, Мркоњић Град 
Установе у којима је био запослен: МУП Републике Српске  
Звања/радна мјеста: 

 
- Приправник ВСС; 
- Инспектор у Центру јавне безбједности Бања Лука; 
- Виши стручни сарадник за научно‐истраживачки рад у Високој школи унутрашњих послова; 

 
Период и назив радног мјеста: 
- 15.05.2007. – 30.09.1998. приправник ССС, Центру јавне безбједности Бања Лука; 
- 19.01.2009. – 15.06.2010. инспектор у Центру јавне безбједности Бања Лука; 
- 15.06.2010.  до данас, Виши стручни сарадник за научно‐истраживачки рад на Високој школи 

унутрашњих послова; 
Научна област: Безбједносне науке: Обавјештајно‐безбједносна дјелатност и службе 
Чланство у научним и стручним организацијама/удружењима и друге активности: 

Нема 

 

2. Биографија, дипломе и звања 
 

Основне студије:  
Назив институције: Висока школа унутрашњих послова 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2007. 
 
Специјалистичке студије: 
Назив институције: Факултет безбједности Београд  
Мјесто и година завршетка: Београд, 2009. 
Назив  специјалистичког  рада:„Управљање ризицима  кривичних дјела  на  нивоу  полицијске  станице Бања 



Лука 1“.  
 
Ужа научна/умјетничка област: Безбједносне науке  
 
Претходни избори:  

Напомена: Кандидат је у склопу стручног оспособљавања и усавршавања учествовао на сљедећим 
савјетовањима и научним скуповима:  

1. Научни скуп ‐ Методологија изградње система интегритета у институцијама на сузбијању 
корупције, у организацији Министарства унутрашњих послова, Бања Лука, 2010. године, 
 

2. Међународна  научностручна  конференција  ‐  Супростављање  тероризму  –  међународни 
стандарди и правна регулатива, у организацији Високе школе унутрашњих послова Бања Лука 
и Hanns Seidel фондације, Бања Лука, 2011. године, 

 
 

3. Међународна  научностручна  конференција  –  Насилнички  криминалитет  (етиологија, 
феноменологија,  сузбијање),  у  организацији  Правног  факултета  Апеирон,  Бања  Лука,  2011. 
године, 
 

4. Семинар – Борба против сајбер тероризма, у организацији Министарства унутрашних послова 
Републике Српске и TAEX‐a, Бања Лука, 2012. године, 

 
 

5. Међународна научностручна конференција  ‐ Сузбијање криминала и европске интеграције,  с 
освртом на високотехнолошки криминал,  у организацији Високе школе унутрашњих послова 
Бања Лука и Hanns Seidel фондације, Лакташи, 2012. године, 
 

6. Округли сто – Вршњачко насиље, у организацији Високе школе унутрашњих послова Бања Лука и 
Hanns Seidel fondacije, Теслић, 2012. године, 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Научна дјелатност кандидата 
 

1. Радови прије посљедњег избора 
 

            Оригинални научни радови у часопису националног значаја: 

[1]  Предраг  Поповић,  Миодраг  Гајић,  "Улога  политичких  партија  у  спречавању  и  сузбијању 
корупције'',  Зборник  радова  са  научногстручног  скупа  са  међународним  учешћем  на  тему  ''Методологија 
изградње система интегритета у институцијама у сузбијању корупције'', Министарство унутрашњих послова, 
Бања Лука, 2010. године, ISBN 978‐99938‐43‐28‐3. .....................................................................................5 бодова 

[2]  Предраг  Поповић,  Миодраг  Гајић,  ''Глобална  опасност  од  тероризма  и  најпознатије 
терористичке  организације'',  Зборник  радова  са  међународне  научностручне  конференције 
''Супротстављање  тероризму  –  међународни  стандарди  и  правна  регулатива'',  Висока  школа  унутрашњих 
послова, Бања Лука, 2011. године, ISBN 978‐99938‐43‐31‐3. .....................................................................5 бодова 

 
 

Студијски приричници (скрипте, практикуми) 
 

          нема  
 
     2.  Радови послије посљедњег избора 

 
Оригинални научни радови у часопису националног значаја: 
 
          нема 
 

 

4. Образовна дјелатност кандидата 
 

Образовна дјелатност прије посљедњег избора/реизбора
 
Кандидат  је  током  овог  периода  изводио  вјежбе  из  наставних  предмета:  Полицијска  топографија;  Рад 
полиције у заједници; Полицијска етика,  култура и комуникације; Обавјештајно‐безбједносна дјелатност и 
службе и Општи и безбједносни менаџмент.  
 
Кандидатова  склоност  ка  васпитно‐образовној  дјелатности  и  одговарајуће  педагошке  способности 
потврђене су у овом периоду, а то потврђују оцјене кандидата из анкете студената. 
 
Укупан број бодова: 4 бода. 
 
 

 

 

 

 



5. Стручна дјелатност кандидата 
 

1. Стручна дјелатност прије посљедњег избора/реизбора
 
Реализовани пројекти 
 
Као члан Радне групе учествовао је у изради сљедећих пројеката:  
 

1. ''Корупција  у  Републици  Српској'',    Министарство  унутрашњих  послова  Републике  Српске  – 
Управа  за  полицијско  образовање  –  Висока  школа  унутрашњих  послова,  Бања  Лука,  2011. 
година; 
 

2.  ''Вршњачко  насиље'',  Министарство  унутрашњих  послова  Републике  Српске  –  Управа  за 
полицијско образовање – Висока школа унутрашњих послова, Бања Лука, 2012. година. 

 
 
Укупан број бодова: 4 бода 

 

Укупно (научна, стручна и образовна дјелатност кандидата): .................................18 бодова 

ДРУГИ КАНДИДАТ  

1. Основни биографски подаци 
 

Име, средње име и презиме: Милан (Слободан) Јаковљевић 

 

Датум и мјесто рођења: 11. 10. 1987. године, Мркоњић Град 

 

Установа у којој је запослен: нема 

 

Звања/радна мјеста:  нема 

 

Научна/умјетничка област:  нема 

 

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима: нема 

 

 



2. Биографија, дипломе и звања 
 

Биографија:  

Милан Јаковљевић рођен је 11. октобра 1987. године у Мркоњић Граду, гдје и сада живи. Основну школу  и 

Гимназију  завршио  је  у Мркоњић Граду.  Након  средње школе  завршио  је  основне академске  студије  (180 

ЕСПБ  –  у  трајању  од  три  године)  на  Академији  за  дипломатију  и  безбедност  у  Београду  са  просјечном 

оцјеном  8,77  (на  скали  од  5‐10).  Дипломирао  је  на  тему  „Вјерска  права  у  оквиру  Европске  конвенције  о 

људским правима и основним слободама“, и тиме стекао назив политиколог за дипломатију и безбедност. 

Тренутно  је студент на мастер академским студијама за  тероризам, организовани криминал и безбједност 

(120 ЕСПБ – у трајању од двије године) при Универзитету у Београду, на којима је положио све испите у року 

и обавио студенстку праксу, те очекује одбрану мастер рада на тему „Политичко насиље и религија“, а који 

је  у  фази  прегледа  код  ментора.  Такође,  у  љето  2008.  године  волонтирао  је  у  „LIFE MARK“  клиници  за 

физиотерапију  у  Калгарију  –  Канада,  те  је  учествовао  на  неколико  округлих  столова,  јавних  расправа  и 

стручних предавања у току студирања. Познаје енглески  језик одлично, а шпански и руски  језик добро. Од 

других  вјештина  потребно  је  издвојити:  комуникативност,  пристојност,  спремност  за  тимски  рад, 

одговорност, озбиљност, спремност за стално учење и стручно усавршавање. 

 

Основне студије: 

Назив институције: Висока школа академских студија – Академија за дипломатију и безбедност у Београду 

(180 ЕСПБ‐у трајању од три година) 

Мјесто и година завршетка: Београд, 10. јула 2009. године 

 

Постдипломске/мастер студије: 

Назив институције: Универзитет у Београду  

Мјесто уписа и година: Београд, 2010. године (нису завршене) 

Назив магистарског/мастер рада: Политичко насиље и религија 

Ужа научна област: Политикологија 

 

Докторат/докторске студије: 

Назив институције: нема 

Мјесто и година завршетка: нема 

Назив дисертације: нема 



Ужа научна област: нема 

 

Претходни избори у наставна и научна звања: нема 

 

3. Научна/умјетничка/ дјелатност кандидата 
 

1. Радови прије последњег избора/реизбора/ 
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодова сврстаних по категоријама из члана 33 или 

34 Правилника о поступку избора академског особља Универзитета у Бањој Луци) 

РБ Категорија НАСЛОВ РАДА И КРАТАК ПРИКАЗ Број бодова 

/ / нема / 

 

4. Образовна дјелатност кандидата 
 

1. Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора/ 

Активности (публикације, гостујућа настава и менторство) сврстани по категоријама из члана 35 

Правилника) 

РБ Категорија ПУБЛИКАЦИЈЕ И АКТИВНОСТИ 
Број 

бодова 

/ 

 
/ нема / 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Стручна дјелатност кандидата 

 

1. Стручна дјелатност прије последњег избора/реизбора/ 

(Активности сврстане по категоријама из члана 36 Правилника) 

РБ Категорија НАСЛОВ РАДА И КРАТАК ПРИКАЗ 
Број 

бодова 

/ 

 
/ нема / 

 

УКУПНО БОДОВА ПРИЈЕ ИЗБОРА/РЕИЗБОРА/ 

РБ Категорија ОПИС 
Број 

бодова 

1. 
 

Члан 33. 
Радови прије посљедњег избора 0 

2. 
 

Члан 35. 
Образовна дјелатност прије посљедњег избора 0 

3. 
 

Члан 36. 
Стручна дјелатност прије посљедњег избора 0 

УКУПНО 0 

 

 

 

 

 

 

 



   III  ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

Увидом у документацију, односно након детаљног разматрања доспјелих пријава по расписаном конкурсу 

Комисија констатује сљедеће: 

Први кандидат 
 

Кандидат Спец.  Предраг Поповић одговара  условима Конкурса  за  избор  сарадника  за  ужу научну  област 

Безбједносних наука на наставни предмет: Обавјештајно‐безбједносна дјелатност и  службе,  јер  је његово 

научно и стручно стваралаштво претежно у оквирима ове научне области. 

Анализирајући  и  оцјењујући  цјелокупни  рад  Спец.  Предрага  Поповића,  а  водећи  рачуна  о  педагошким, 
стручним и научним потенцијалима, Комисија констатује: 
 

 да је кандидат специјалистички рад урадио и одбранио из области наука безбједности, 

 да је испољио велику ангажованост у раду и свим сегментима ове научне области, 

 да његови радови третирају значајна подручја наведене научне области, 

 да  од  2007.  године  ради  у  МУП‐у  Републике  Српске,  а  од  2010.  године  у  наставном  процесу  на 
ВШУП, чиме се потврђује кандидатова посвећеност области безбједности и полиције 

 да  је  учествовао  у  неколико  пројеката  који  се  спроводе  на  нивоу  Републике  Српске  и  Босне  и 
Херцеговине, а у вези са јавном безбједношћу, 

 да је кроз послове и задатке које  је обављао у МУП‐у РС стекао практична искуства за ужу научну 
област Безбједносних наука. 

 
На основу тога Комисија једногласно сматра да Спец. Предраг Поповић посједује стручну и научну зрелост, 
како у области педагошког,  тако и  у сфери научног рада. Цјелокупан његов 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  сарадничко  звање  асистента  високе  школе  предвиђене  у 
члановима  77,  78.  и  79.  Закона  о  високом  образовању  Републике  Српске  (''Службени  гласник  Републике 
Српске'', број: 73/10). 
 

Други кандидат 
 

Кандидат  Милан  Јаковљевић  не  испуњава  опште  условима  Конкурса  који  су  предвиђени  Законом  о 

високом  образовању  и  Статутом  Универзитета  за  избор  сарадника  за  ужу  научну  област  безбједносних 

наука на наставни предмет: Обавјештајно‐безбједносна дјелатност и службе.  

 Анализирајући и оцјењујући цјелокупни рад Милана Јаковљевића, Комисија констатује: 
 

 да је кандидат завршио основне академске студије у трајању од три године, односно 180 ЕСПБ, на 
Академији за дипломатију и безбедност у Београду са просјечном оцјеном 8,77.   

 да  је  у  току  студирања  учествовао  на  неколико  округлих  столова,  јавних  расправа  и  стручних 
предавања,  да одлично познаје енглески  језик,  а шпански и руски  језик добро,  као и да  га  красе 
особине попут комуникативности, пристојности, спремности за тимски рад, одговорности и  др. 

 да  је  доставио  и  доказе  о  томе  да  је  тренутно  студент  на  мастер  академским  студијама  за 
тероризам,  организовани  криминал  и  безбједност  (120  ЕСПБ  –  у  трајању  од  двије  године)  при 
Универзитету  у  Београду,  на  којима  је положио  све испите  у  року и обавио  студентску праксу,  те 
очекује одбрану мастер рада на тему „Политичко насиље и религија“, а који је у фази прегледа код 
ментора, 

 да  је  доставио Рјешење Министарства  просвјете  и  културе  Републике Српске  (број:07.023/602‐39‐
601/09  од  04.03.2010.године)  о  признању  стране  високошколске  дипломе,  односно  дипломског 



студија првог цилкуса у трогодишњем трајању (180 ЕСПБ бодова) из научног поља политичке науке; 
као  и  два  писма  препоруке  са  институција  на  којима  се  школовао,  односно  сада  школује,  те 
сертификат о познавању енглеског језика 

 да кандидат кроз досадашњи научни, образовни и стручни рад, а према одредбама Правилника о 
избору академског особља на Универзитету, није остварио нити један бод 

 
На  основу  тога  Комисија  сматра  да Милан  Јаковљевић  не  испуњава  опште  услове  конкурса,  те  тиме  не 
испуњава услове за избор у наставно звање сарадника високе школе предвиђене у члановима 77, 78. и 79. 
Закона о високом образовању Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број: 73/10). 
 
Приједлог Комисије: 

 
Сагледавајући научну, стручну и педагошку активност, на основу биографских података, објављених научно‐
стручних радова,  те научно‐истраживачке активности, стручне активности и педагошког искуства, а  сходно 
члановима  77,  78.  и  79.  Закона  о  високом  образовању  Републике  Српске  (''Службени  гласник  Републике 
Српске'', број: 73/10), Комисија  једногласно предлаже Сенату Високе школе унутрашњих послова и Сенату 
Универзитета  у  Бањој Луци да Спец. Предрага Поповића,  сарадника  Високе школе унутрашњих послова 
изабере  у  сарадничко  звање  асистента  Високе  школе  за  ужу  научну  област  Безбједносних  наука  на 
наставном предмету: Обавјештајно‐безбједносна дјелатност и службе. 
 

 

IV. ИЗДВОЈЕНО ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

(Образложење члан(ов)а Комисије о разлозима издвојеног мишљења, са приједлогом једног кандидата за 
избор и назнаком за које се звање предлаже). 
 

Нема 

 

 


