
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: 

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

Конкурс број 01/04-2.1477-17/13 од 31.05.2013. године 

 

Ужа научна/умјетничка област: 

Криминалистичка тактика, методика и оператива 

 

Назив факултета: 

Висока школа унутрашњих послова Бања Лука 

 

Број кандидата који се бирају 

један (1) 

 

Број пријављених кандидата 

четири (4) 

 

Датум и мјесто објављивања конкурса: 

05. 06. 2013. године Бања Лука, дневни лист „Глас Српске“.   

 

Састав комисије: 

а) предсједник, др Горан Бошковић, ванредни професор (ужа научна област: 

Криминалистичка тактика, методика и оператива) Криминалистичко-

полицијска академија у Београду 

б) члан, др Дарко Паспаљ, професор високе школе (ужа научна област: 

Специјално физичко образовање) Висока школа унутрашњих послова Бања 

Лука  

в) члан, мр Дарко Јокић, предавач високе школе (ужа научна област: 

Криминалистичка тактика, методика и оператива) Висока школа унутрашњих 

послова Бања Лука 

 

 



Пријављени кандидати 

1. Невена Ракић, Бања Лука, ул. Вождовачка бр. 10 

2. Александар Ђукић, Бања Лука, Цара Душана бр. 2А 

3. мр Бранко Мандић, Бијељина, ул. Гаврила Принципа бр. 7 

4. Сњежана Радошевић, Бања Лука, ул. Билећка бр. 23б 

 

II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

Први кандидат 

а) Основни биографски подаци : 

Име и презиме: Невена Ракић 

Датум и мјесто рођења: 10. 04. 1987. године, Сарајево 

Установе у којима је био запослен: Министарство унутрашњих послова 

Републике Српске 

Радна мјеста: - приправник у ЦЈБ Бања Лука, од 

04.01.2010. до 14.02.2011. године 

- инспектор за криминалистичку групу 

предмета у ВШУП Бања Лука, од 

15.02.2011. године до данас   

Научна и/или умјетничка област: Безбједност и криминалистика 

Чланство у научним и стручним 

организацијама или удружењима: 

 

  

б) Биографија, дипломе и звања: 

Основне студије 

Назив институције: Висока школа унутрашњих послова 

Бања Лука 

Звање: Дипломирани правник унутрашњих 

послова 

Мјесто и година завршетка: 12.10.2009. године – 180 ЕЦТС бодова 

11.10.2012. године – 240 ЕЦТС бодова 

Просјечна оцјена: 9,18  

Постдипломске студије: 

Назив институције: Уписана школске 2012/13 на мастер 

студије Правног факултета 

Универзитета у Новом Саду – смјер 

унутрашњих послова 

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.) 

Кандидат је у својству сарадника учествовао у националном научно-истраживачком 

пројекту „Вршњачко насиље“– 1 бод (члан 19. тачка 22. Правилника) 

 

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: 1 

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:  

 

д) Стручна дјелатност кандидата: 

Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.) 

1. „Перцепција проблема вршњачког насиља из угла школског особља“ (коауторски 

рад) – рад у зборнику радова са међународног стручног скупа „Вршњачко 

насиље“ Лакташи, 27–29.03.2013. – 3 бода (члан 22. тачка 5. Правилника) 

Кратак приказ рада: У раду је извршен краћи приказ дијела научно-истраживачког 

пројекта „Вшњачко насиље (етиологија, феноменологија, начини превазилажења и 

компаративна искуства)“, а који је реализован од стране ВШУП-а Бања Лука. 

Извршена је интерпретација и анализа резултата истраживања који се односе на 

перцепцију проблема вршњачког насиља из угла школског особља, односно 

препознавања насиља у школама, начина његовог испољавања, као и 

идентификовања жртве и насилника, те предузимања мјера за превазилажење ове 

појаве.      

2. „Директно и унакрсно испитивање свједока на главном претресу у свјетлу 

кривичнопроцесног законодавства у Босни и Херцеговини“ (коауторски рад) –  

стручни рад у часопису националног значаја (с рецензијом) “Безбједност–

Полиција–Грађани,  – 2 бода (члан 22. тачка 4. Правилника). 

Кратак приказ рада: У раду је извршен приказ унакрсног испитивања у кривичном 

поступку са теоретског и практичног аспекта, у свјетлу законодавне реформе у 

Босни и Херцеговини извршене 2003. године. У раду су дефинисане врсте 

испитивања свједока на главном претресу и објашњене разлике у погледу обима, 

форме и технике спровођења сваке од наведених врста. 

 
 



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

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 5 бодова 

Вредновање наставничких способности 

- 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 наставних предмета 

Криминалистика тактика, Криминалистика оператива, Организовани 

криминалитет и Методика истраживања имовинског криминалитета и према 

анкетама студената добио оцјену „изврсно“, па кандидату Комисија на основу 

члана 25. Правилника додјељује 10 бодова.   

- Кандидат је похађао и успјешно завршио Дипломатску академију на Факултету 

политичких наука Универзитета у Бањој Луци.  

- Кандидат је успјешно завршио курс за оспособљавање тренера – основни ниво, у 

организацији Министарства унутрашњих послова Србије и МУП-а Републике 

Српске. 

- Кандидат је учествовао на Међународној научностручној конференцији 

„Вршњачко насиље“ у организацији ВШУП-а Бања Лука и Ханс Зајдел 

фондације. 

- Кандидат је похађао едукацију „Отмице, изнуде и уцјене“  у организацији 

ЕУРОПОЛ-а (EuNAT) и МУП-а Републике Српске. 

- Кандидат у својству сарадника учествује у изради истраживачког пројекта треће 

фазе „Изградња плана интегритета за МУП РС“, а чија реализација је у току.  

 

Други кандидат 

а) Основни биографски подаци : 

Име и презиме: Александар Ђукић 

Датум и мјесто рођења: 02. 02. 1990. године у Бихаћу 

Установе у којима је био запослен:  

Радна мјеста:  

Научна и/или умјетничка област:  

Чланство у научним и стручним 

организацијама или удружењима: 

 

б) Биографија, дипломе и звања: 

Основне студије 

Назив институције: Факултет за безбједност и заштиту Бања 

Лука 

Звање: Дипломирани правник за безбједност и 

криминалистику 

Мјесто и година завршетка: 20.07.2012. године – 240 ЕЦТС бодова 

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: 

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:  

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: 

Трећи кандидат 

а) Основни биографски подаци : 

Име и презиме: Мр Бранко Мандић 

Датум и мјесто рођења: 09.03.1960. године Сарајево 

Установе у којима је био запослен:  

Радна мјеста:  

Научна и/или умјетничка област:  

Чланство у научним и стручним 

организацијама или удружењима: 

 

б) Биографија, дипломе и звања: 

Основне студије 

Назив институције:  

Звање:  

Мјесто и година завршетка:  

Просјечна оцјена:  

Постдипломске студије: 



Назив институције: Универзитет Синергија Бијељина 

Факултет за безбједност и заштиту Бања 

Лука 

Звање: Магистар наука безбједности и заштите 

Мјесто и година завршетка: 12.01.2012. године, Бања Лука 

Назив магистарског рада: Развој модела превенције злоупотребе 

дрога у Републици Српској 

Ужа научна/умјетничка област: Смјер наука безбједности и 

криминалистике 

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.) 

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.) 

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

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:  

Четврти кандидат 

а) Основни биографски подаци : 

Име и презиме: Сњежана Радошевић 

Датум и мјесто рођења: 23.01.1981. године, Бихаћ 

Установе у којима је био запослен:  

Радна мјеста:  



Научна и/или умјетничка област:  

Чланство у научним и стручним 

организацијама или удружењима: 

 

б) Биографија, дипломе и звања: 

Основне студије 

Назив институције: Факултет правних наука  

Паневропски универзитет „Апеирон“ 

Звање: Дипломирани правник 

Мјесто и година завршетка: 22.05.2010. године, Бања Лука 

Просјечна оцјена:  

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.) 

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.) 

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

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:  



 

III. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

 

 

 

Комисија је разматрајући пријаве констатовала сљедеће: 

- Пријава првог кандидата Невене Ракић је комплетна и Комисија је узела у 

разматрање и бодовала остварени просјек оцјена на првом циклусу студија  

(9,18 бодова), научну дјелатност (1 бод), стручну дјелатност (5 бодова) и 

бодове остварене на основу оцјене студената о квалитету извођења наставе 

(10 бодова).  

 

- Пријава другог кандидата Александра Ђукића је комплетна, али у прилогу 

нису достављене фотокопије објављених радова па Комисија није могла исте 

узети у разматрање и бодовање, него је у бодовање узет само остварени 

просјек оцјена на првом циклусу студија (8,4 бода). 

 

 

- Пријава трећег кандидата мр Бранка Мандића је непотпуна, јер у истој 

недостаје овјерен препис или копија дипломе о завршеном првом циклусу 

студија са најмање 240 ЕЦТС бодова, са подацима о просјечној оцјени 

оствареној на наведеном студију, а што је прописано у члану 79. став 1. тачка 

а) Закона о високом образовању. У складу са наведеним Комисија пријаву 

кандидата мр Бранка Мандића као непотпуну није узела у разматрање.  

 

- Пријава четвртог кандидата Сњежане Радошевић је непотпуна, јер у истој 

недостаје доказ о просјечној оцјени оствареној на првом циклусу студија, а 

што је прописано у члану 79. став 1. тачка а) Закона о високом образовању. У 

складу са наведеним Комисија пријаву кандидата Сњежане Радошевић као 

непотпуну није узела у разматрање.  

 

- Комисија је сачинила ранг листу кандидата: 

1. Невена Ракић………………………….  25,18 бодова 

2. Александар Ђукић ……………………...8,4      – || – 

 

На основу наведеног Комисија једногласно сматра да Невена Ракић посједује 

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

Цјелокупан рад Невене Ракић 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 

Криминалистичка тактика, методика и оператива на наставном предмету 

Криминалистичка тактика.  

 



  

 

 

 

 


