
БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ

Име и презиме: Миланко Алаџић

Датум рођења: 10.09.1962. године у Добоју

E-маил: aladzicmilanko@gmail.com

Држављанство: Република Српска, Босна и Херцеговина

Рођен је у Добоју, гдје је стално и настањен. Средњу школу Гимназију завршио

је у Добоју, а затим редовно уписао и 1987. године завршио Правни факултет у

Сарајеву. Године 1987. запослио се у ТП „ Добојпромет“ у Добоју у Служби за правне и

кадровске послове, гдје је радио до 1989. године као шеф наведене службе . Тада се

запослио у Републичком секретаријату унутрашњих послова – Служба државне

безбиједности БиХ у Сарајеву. Од 1992. до 1999. године радио је у МУП-а РДБ Центар

ресора државне безбједности Републике Српске, а од 1999. до 2004. године радио је у

Обавјештајно –безбједносној служби Републике Српске. Од 2004. године запослен у

Обавјештајно-безбједносној агенцији Босне и Херцеговине. Од 2016. године ангажован

је као сарадник у настави на Високој пословно техничкој школи у Добоју, на

предметима Кривично право и Кривично процесно право, а од 2019. године ангажован

је као професор Високе пословне школе на наведеним предметима. Учествовао је на

више стручних семинара и савјетовања на тему Организовани криминал и Тероризам.

Током 2016. године завршио је постдипломске студије на Правном факултету,

Слобомир П Универзитета у Бијељини, на кривично правном смјеру, на тему „ Појам и

дјеловање организованог криминалитета у Републици Српској“,а 2019. године на истом

факултету завршио је докторске студије на кривично правном смјеру, на тему “Појам и

дјеловање тероризма у Босни и Херцеговини.“

Исте године , Одлуком наставно-научног вијећа Правног факултета Слобомир П

Универзитета изабран је у наставничко звање ДОЦЕНТ. Од 2019. године ангажован је

као професор на Слобомир П универзитету на Мастер студијама на предметима:

Организовани криминал и Криминалистика.

Поред дугогодишњег радног искуства у кривично-правној области ( Кривично право,

Кривично процесно право, Криминалистика, Организовани криминал) учествовао је на



више семинара и стручних савјетовања из наведене области, те у изради више пројеката

из те области.

Служи се енглеским и руским језиком и користи оперативни систем Windows,

апликативни софтвер : Word, Excel.

Радови у научним часописима:

1. Корупција у свјетлу транзицијских и демократских процеса у Босни и
Херцеговини, Примус Глобал, Градишка, број 2, 2016. године, ИССН:
2303-8756,

2. Правне процедуре регрутовања кандидата за полицијске службенике у
полицији Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, Интернационални
универзитет Брчко Дистрикт БиХ, часопис НИР број 10, 2016 године УДК
351.74,

3. Одређење-дефинисање савременог тероризма, Правни факултет
Универзитета у Травнику, Зборник радова, јуни 2019. године,

4. Организовани криминал и тероризам и њихов међусобни однос, Правни
факултет Универзитета у Травнику,

5. Финансирање тероризма, Правни факултет Универзитета у Травнику,
6. Организовани криминал, монографија.


	Име и презиме: Миланко Алаџић

