
Образац-4 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ   

ФАКУЛТЕТ: ВИСОКА ШКОЛА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 
 

 

 

 

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 број: 02/04-3.1537-101/13, Сенат Универзитета у Бањoj Луци, 28.05.2013. 

године 

 

Ужа научна/умјетничка област: 

Организација и послови полиције 

 

Назив факултета: 

Висока школа унутрашњих послова Бања Лука 

 

Број кандидата који се бирају 

1 (један) 

 

Број пријављених кандидата 

2 (два) 

 

Датум и мјесто објављивања конкурса: 

05.06.2013. године, Бања Лука 

 

Састав комисије: 

а) предсједник: др Желимир Шкрбић, предавач високе школе, Висока школа 

унутрашњих послова Бања Лука; 

б) члан: др Славиша Вуковић, ванредни професор, Криминалистичко-

полицијска академија Београд; 

в) члан: мр Гојко Шетка, предавач високе школе, Висока школа унутрашњих 

послова Бања Лука. 

 

Пријављени кандидати: 

1. мр Борислав Ђукић 

2. Александар Ђукић 
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  II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

Први кандидат 

а) Основни биографски подаци : 

Име и презиме: Борислав Ђукић 

Датум и мјесто рођења: 20.03.1970.године, Инђија 

Установе у којима је био запослен: МУП РС, Обавјештајно-безбједносна 

служба РС 

Радна мјеста: инспектор, начелник СЈБ, командир ПС, 

инспектор за полицијску групу предмета 

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: Пољопривредни факултет 

Звање: дипл.инж.пољопривреде – 

Агроекономски смјер 

Мјесто и година завршетка: Нови Сад, 1994. године 

Просјечна оцјена: 9,03 

Постдипломске студије: 

Назив институције: Факултет за безбједност и заштиту 

Звање: магистар наука безбједности и заштите 

Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2011. године 

Назив магистарског рада: Кривично-правни и криминалистички 

аспекти насиља у породици у Републици 

Српској 

Ужа научна/умјетничка област: безбједност и криминалистика 

Просјечна оцјена: 9,20 

Докторске студије/докторат: 

Назив институције: - 

Звање:  

Мјесто и година завршетка:  

Назив докторске дисертације:  

Научна/умјетничка област:  

Претходни избори у наставна и научна 

звања (институција, звање, период) 

 

  

в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 

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

 - 

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. мр Борислав Ђукић, ''Образовање и обука запослених у полицији'', Часопис 
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Министарства унутрашњих послова Републике Српске ''Безбједност – Полиција - 

Грађани'', број: 3-4/12, Управа за полицијско образовање, Бања Лука, 2012. године, 

ISSN 1840-0698, УДК 351.74  

Кратак приказ рада: Образовање и обука запослених у полицији, као и у другим 

привредним и ванпривредним дјелатностима, има веома велики значај, поготово у 

савременим условима које диктирају турбулентне промјене у свим областима друштвеног 

живота. Само образован и едукован кадар, који влада одговарајућим вјештинама, спреман је 

да се ухвати у коштац са изазовима времена. У том смислу и одговарајућа технологија 

образовања и обуке, уз поштовање процедура и стандарда достигнутих у инволвирању 

знања, једино може да гарантује одговарајући ниво и правовременост у образовању. Свако, 

па и најмање заостајање у знању, носи опасност од послиједица које је тешко санирати. 

Послиједице су толико опасније када је ријеч о пољу безбједности, јер угрожавање људских 

живота и имовине усљед незнања или недовољне обучености је недопустиво.  

(У складу са категоријама из члана 19. или члана 20. рад је                                                 

категорисан као: кратко саопштење)...................................................................... 1 бод 

 

2. мр Борислав Ђукић, Драгана Вујић, ''Специфичности кривичног дјела насиља у 

породици у кривичном законодавству Републике Српске'', Часопис Министарства 

унутрашњих послова Републике Српске ''Безбједност – Полиција - Грађани'',       

број: 1-2/13, Управа за полицијско образовање, Бања Лука, 2013. године,             

ISSN 1840-0698, УДК 351.74  

Кратак приказ рада: Насиље у породици је глобални феномен присутан у свим земљама 

свијета, у друштвеним системима различитог економског и политичког уређења, у 

различитим културама и религијама.Проблему се на међународном нивоу, а  и Републици 

Српској озбиљније приступа однедавно, без обзира што су одређена законска рјешења 

донешена прије десет и више година. Насиље у породици је скуп понашања одређених лица 

која употребом силе или моћи, застрашивањем или манипулацијом, намећу контролу над 

другим лицима. Оно увијек претпоставља злоупотребу моћи у односима који се темеље на 

неједнакости.   У раду се аутори баве специфичностима везаним за кривично дјело насиља у 

породици, специфичностима везаним за откривање и разрјешавање овог дјела, изворима 

сазнања, специфичностима увиђаја и другим аспектима које насиље у породици чини 

специфичним у односу на нека друга дјела. Такође, у раду су представљени и емпиријски 

показатељи стања и кретања броја кривичних дјела у Републици Српској и тенденције у 

вези са тим. (У складу са категоријама из члана 19. или члана 20. рад је                                          

категорисан као: прегледни рад)..................................................................................... 3 бода  

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:  4 (четири) 

 

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:   0 (нула) 
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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. мр Борислав Ђукић, ''Субјекти супротстављања вршњачком насиљу у Републици 

Српској'', Зборник радова међународне научностручне конференције ''Вршњачко 

насиље (етиологија, феноменологија, начини превазилажења и компаративна 

искуства)'', Висока школа унутрашњих послова, Бања Лука, 2013. године,            

ISSN 978-99938-43-37-5, (У складу са категоријама из члана 22. Правилника рад је 

категорисан као: рад у зборнику радова са муђународног стручног 

скупа)......................................................................................................................... 3 бода  

 

Учешће у пројектима: 

 

1. ''Вршњачко насиље'', Управа за полицијско образовање, Бања Лука, 2013. године. 

(Реализован национални стручни пројекат у својству сарадника на пројекту, члан 22. 

Правилника)..................................................................................................................1 бод 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 4 (четири) 

Наставничке способности сарадника 

Пошто је мр Борислав Ђукић, у својству сарадника на предметима Рад полиције у 

заједници и Полицијске операције, изводио наставу на Високој школи унутрашњих 

послова у протеклој школској години (2012/2013), могуће је извршити вредновање 

наставничких способности кандидата. Основ за бодовање је анкета студената о 

квалитету наставе коју је изводио сарадник у протеклој школској години 

(2012/2013).                                                                                                                           

1. Просјечна оцјена евалуације за зимски семестар школске 2012/2013 је: добро 

(члан 25. Правилника)........................................................................................... 5 бодова 

2.  Просјечна оцјена евалуације за љетни семестар школске 2012/2013 је: добро 

(члан 25. Правилника)........................................................................................... 5 бодова 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 10 (десет) 

II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

Други кандидат 

а) Основни биографски подаци : 

Име и презиме: Александар Ђукић 

Датум и мјесто рођења: 02.02.1990. године 

Установе у којима је био запослен: - 

Радна мјеста: - 

Научна и/или умјетничка област: - 

Чланство у научним и стручним 

организацијама или удружењима: 

- 
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б) Биографија, дипломе и звања: 

Основне студије 

Назив институције: Факултет за безбједност и заштиту 

Звање: Дипломирани правник за безбједност и 

криминалистику 

Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 20.07.2012. године 

Просјечна оцјена: 8,4 

Постдипломске студије: 

Назив институције:  

Звање:  

Мјесто и година завршетка:  

Назив магистарског рада:  

Ужа научна/умјетничка област:  

Просјечна оцјена:  

Докторске студије/докторат: 

Назив институције:  

Звање:  

Мјесто и година завршетка:  

Назив докторске дисертације:  

Научна/умјетничка област:  

Претходни избори у наставна и научна 

звања (институција, звање, период) 

 

 

 

 

в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 

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

- 

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: 0 

 

 

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: 0 
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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.) 

- 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 0 

 

 

 

III. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

 

Увидом у документацију, односно након детаљног разматрања доспјелих пријава 

по расписаном конкурсу Комисија констатује сљедеће: 

 

     Први кандидат 

 

Кандидат мр Борислав Ђукић одговара условима Конкурса за избор сарадника за 

научну област Организација и послови полиције на предмету: Рад полиције у 

заједници, јер је његово научно и стручно стваралаштво претежно у оквирима ове 

научне области. 

Анализирајући и оцјењујући цјелокупни рад мр Борислава Ђукића, а водећи рачуна 

о педагошким, стручним и научним потенцијалима, као и укупну оцјену студената о 

квалитету наставе коју је изводио кандидат, Комисија констатује: 

 да је кандидат магистарску тезу урадио и одбранио из области безбједности и 

криминалистике, 

 да је испољио ангажованост у свом стручном и научном раду у свим 

сегментима организације и послова полиције, 

 да је у својој професионалној каријери обављао значајне и одговорне 

функције у Министарству унутрашњих послова Републике Српске, 

 да његови радови третирају значајна подручја организације и послова 

полиције, 

 да од 1997. године ради у МУП-у Републике Српске, а да је у наставном 

процесу од маја 2012. године на Високој школи унутрашњих послова, 

 да је учествовао у двије теренске обуке које се проводе у оквиру Наставног 

плана и програма Високе школе унутрашњих послова, 

 да је учествовао у пројекату који се спроводи на нивоу Републике Српске и 

Босне и Херцеговине, а у вези је са јавном безбједношћу и пословима 

полиције, 

 да је у склопу стручног оспособљавања и усавршавања учествовао на 

научним скуповима, семинарима, конференцијама и округлим столовима 

који су третирали претежно јавну безбједност, 

 да је за свој досадашњи рад у настави на Високој школи унутрашњих послова 

позитивно оцијењен од стране студената оцјеном ''добро''.  

 

Укупан број бодова (научна дјелатност + образовна дјетаност + стручна дјелатност 

+ наставничке способности): 4 + 0 + 4 + 10 = 18 бодова 
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На основу тога Комисија сматра да мр Борислав Ђукић посједује потребну 

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

Цјелокупан његов рад указује 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 асистент 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 Александар Ђукић није доставио потпуну пријаву на конкурс, пошто 

није испоштовао одредбу конкурса да уз пријаву достави копије радова које је навео 

у својој библиографији, тако да комисија није могла извршити бодовање кандидата 

по овом основу.  

Поред овога, кандидат није никада раније учествовао у настави, а нема доказа ни да 

су испуњени услови из члана 24. Правилника, па комисија није могла извршити ни 

бодовање наставничких способности кандидата.  

Анализирајући и оцјењујући цјелокупни рад Александра Ђукића, Комисија 

констатује: 

 

 да је кандидат завршио основне академске студије у трајању од четири 

године, односно 240 ЕСПБ, на Факултету за безбједност и заштиту у Бања 

Луци са просјечном оцјеном 8,46;   

 да је у току студирања учествовао на неколико округлих столова, као и да је 

прошао неколико обука које су се односиле на област безбједности,  

 да је доставио препоруку декана Факултета за безбједност и заштиту у којој 

се наводи да је био активан у наставним и ваннаставним активностима, као и 

да је похађао специјалистичке курсеве из области безбједности и 

криминалистике које су реализовали представници Министарства правде 

САД у суорганизацији ИЦИТАПА и Факултета за безбједност и заштиту; 

 да кандидат кроз досадашњи научни, образовни и стручни рад, а према 

одредбама Правилника о избору академског особља на Универзитету, није 

остварио нити један бод. 

 

Укупан број бодова (научна дјелатност + образовна дјетаност + стручна дјелатност 

+ наставничке способности): 0 + 0 + 0 + 0 = 0 бодова 

 

На основу тога Комисија сматра да Александар Ђукић не испуњава услове за 

избор у сарадничко звање асистент 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 
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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 Мр Борислава Ђукића, 

инспектора за полицијску групу предмета на Високој школи унутрашњих послова, 

изабере у сарадничко звање асистента високе школе за ужу научну област  

Организација и послови полиције, на наставном предмету: Рад полиције у 

заједници. 
 

 
Уколико се на Конкурс пријавило више кандидата у Закључном мишљењу обавезно је навести ранг 

листу свих кандидата са назнаком броја освојених бодова, на основу које ће бити формулисан 

приједлог за избор 

 


