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УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ  

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: 

Број 02/04-3.1537-101/13 Сенат Универзитета у Бањој Луци, 28. 05. 2013. године 

Конкурс број 01/4-2.1477-17/13 од 31.05.2013. године 

 

Ужа научна/умјетничка област: 

Организација и послови полиције 

 

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: 

05.06.2013. године, Бања Лука, дневни лист „Глас Српске“ 

 

Састав комисије: 

а) предсједник, др Крсто Липовац, редовни професор (ужа научна област: 

Безбједност саобраћаја), Криминалистичко полицијска академија Београд 

б) члан, мр Горан Амиџић, предавач високе школе, (ужа научна област: 

Организација и послови полиције), Висока школа унутрашњих послова Бања 

Лука 

в) члан, мр Борислав Шарић, предавач високе школе, (ужа научна област: 

Организација и послови полиције), Висока школа унутрашњих послова Бања 

Лука 

 

Пријављени кандидати 

Младен Марић, Бања Лука, ул. Вука Караџића бр. 7 

 



II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

Први кандидат 

 

а) Основни биографски подаци : 

Име и презиме: Младен Марић 

Датум и мјесто рођења: 12.06.1979. године, Прњавор 

Установе у којима је био запослен: Министарство унутрашњих послова 

Републике Српске 

Радна мјеста: Инспектор за послове безбједности 

саобраћаја, Сектор полиције, ЦЈБ Бања 

Лука (2003-2004); 

Замјеник командира Полицијске 

Станице за безбједност саобраћаја, ЦЈБ 

Бања Лука (2004); 

Инспектор опште полиције, Управа 

полиције, МУП РС (2004-2005); 

Инспектор, Одјељење за планирање, 

развој и обуку, Директор полиције, 

МУП РС (2005); 

Командир Полицијске станице за 

безбједност саобраћаја Бања Лука, ЦЈБ 

Бања Лука (2006-2010); 

Начелник Јединице за безбједност 

саобраћаја, Управа полиције, МУП РС 

(2010-2012); 

Начелник Центра јавне безбједности 

Бања Лука (од 2012. године). 

Научна и/или умјетничка област: Организација и послови полиције 

Чланство у научним и стручним 

организацијама или удружењима: 

Члан Савјета за безбједност саобраћаја 

Града Бања Лука, 2006 – 2010; 

Члан Савјета за безбједност саобраћаја 

Босне и Херцеговине од 2010. године;  

 

 

 

б) Биографија, дипломе и звања: 

Основне студије 

Назив институције: Полицијска академија у Београду 

Звање: Дипломирани официр полиције 

Мјесто и година завршетка: Београд, 2002. година 

Просјечна оцјена: 8,02 

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: 

 

г) Образовна дјелатност кандидата: 

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

категоријама из члана 21.) 

Учествовао у реализацији вјежби на Високој школи 20011/2012 

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. „Планирање – дјелатност руковођења у полицији“ (коауторски рад) – стручни рад 

у часопису националног значаја (с рецензијом)  – 2 бода (члан 22. тачка 4. 

Правилника). 

Кратак приказ рада: 
У раду је дат приказ значаја руковођења у полицији и мјеста и улоге планирања као једне од 

најзначајнијих дјелатности (функција) руковођења. Наведене су карактеристике руководиоца, фазе у 

процесу планирања, елементи на којима се заснива успјешно планирање као и врсте планова у 

зависности од субјектаа који их доносе и периода на који се односе. 

 

2. „Стационарни радарски систем – ефекти и резултати рада на подручју Града Бања 

Лука“ (коауторски рад) – рад у зборнику радова са међународног стручног скупа, 

– 3 бода (члан 22. тачка 5. Правилника) 

Кратак приказ рада: 

У раду је приказан значај употребе савремених техничких средстава за контролу 

саобраћаја за унапређење стања безбједности саобраћаја, првенствено кроз 

превенцију и редукцију брзина кретања возила на путевима, преглед остварених 

резултата рада стационарног радарског система у Граду Бањалуци, те неопходност 

кориштења адекватних софтверских рјешења који обезбјеђују функционалност 

система. 



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

 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 5 

- Кандидат је од школске 2011/2012. године у наставном процесу на Високој школи 

унутрашњих послова Бања Лука. Школске 2012/2013 године кандидат је 

учествовао у наставном процесу у извођењу вјежби из наставног предмета 

Полицијска контрола и регулисање саобраћаја и према анкетама студената добио 

оцјену „изврсно“, па кандидату Комисија на основу члана 25. Правилника 

додјељује 10 бодова.   

Други кандидат и сваки наредни ако их има (све поновљено као за првог кандидата) 

III. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

 

Комисија је разматрајући пријаве констатовала сљедеће: 

- Пријава кандидата Младена Марића је комплетна и Комисија је узела у 

разматрање и бодовала остварени просјек оцјена на првом циклусу студија 

8,02 бодова, стручну дјелатност (5 бодова) и бодове остварене на основу 

оцјене студената о квалитету извођења наставе (10 бодова), што укупно 

износи 23,02 бода  

На основу наведеног Комисија једногласно сматра да Младен Марић посједује 

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

Цјелокупан рад Младена Марића указује на то да посједује научно-истраживачко и 

педагошко искуство, а објављени радови, завршене обуке и учествовање у изради 

истраживачких пројеката 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) за ужу научну област 

Организација и послови полиције на наставном предмету Полицијска контрола и 

регулисање саобраћаја. 

 



 


