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БИОГРАФИЈА:
БАЉАК (Бранко) МИРОСЛАВ, рођен 06.11.1970. године у Травнику, БиХ.
Ожењен и живи у браку са супругом и троје деце. Завршио Средњу војну школу
КоВ у Сарајеву а дипломирао на Војној академији Војске Југославије у Београду
1994. године, а командно штабни ниво усавршавања у Сарајеву.
Магистрирао на Правном факултету Слобомир П Универзитета на тему
„Командна одговорност у теорији и пракси“ у априлу 2011. године.
Докторску дисертацију на тему „Развој мировних операција међународних
организација“ одбранио на Правном факултету Европског универзитета у Брчком
у септембру 2013. године, чиме је стекао звање доктора правих наука.
Поред академског образовања, завршио је и више међународних курсева и
семинара из области: Реформе сектора безбедности; Тероризма и заштите од
тероризма, Цивилне контроле над сектором безбедности; Стратешког планирања,
програмирања и буџетирања; Структуирања елемената сектора безбедности и
Цивилно-војних односа у савременим међународним односима.
У вишедневним студијским посетама боравио у Немачкој (NATO school SHAPE,
Европски центар за студије безбедности Džordž K. Maršal, Garmisch–Patenkirchen),
Финској, као и у Аустрији (Центар за операције подршке миру у Tereza Military
Academy).
Завршио семинар Међународно право у Минхену - Немачка 2004. године.
Генерални директор за БиХ у Светском форуму за борбу против организованог
криминала у ери глобализације са седиштем у Пекингу.
Одликован медаљом за војничке врлине.
У високом образовању је ангажован од 2014. године у звању доцента.
Одлуком Високог судског и тужилачког савета БиХ именован за судију поротника
у окружни суд Бијељина дана 08.05.2018. године на период од 8. година.
Аутор је две изузетно вредне научне монографије и једне скрипте. Поред тога,
објавио је више научних и стручних радова у референтним домаћим и иностраним

часописима и са стручним саопштењима учествовао на више научних скупова у
земљи и иностранству.
Познаје и служи се енглеским језиком на нивоу вишег степена и у научном раду
користи се литературом на овом језику.
ЧЛАНСТВО У СТРУЧНИМ И НАУЧНИМ АСОЦИЈАЦИЈАМА И
ОДБОРИМА:
Стручне и научне асоцијације:
 Члан Интернационалне асоцијације криминалиста
 Члан Удружења правника Републике Српске
 Генерални дирекор за БиХ у Светском форуму за борбу против
организованог криминала у ери глобализације
Одбори:
 Члан издавачког одбора XIII тематског научног скупа Удружења за
међународно кривично право
 Члан организационог одбора III међународног научног скупа на Европском
универзитету Брчко Дистрикт
 Члан издавачког одбора XIV тематског научног скупа Удружења за
међународно кривично право
 Члан научног одбора IV међународног научног скупа на Европском
универзитету Брчко Дистрикт и Европском универзитету „Kallos“ Тузла
 Члан издавачког одбора XV тематског научног скупа Удружења за
међународно кривично право
 Члан научног одбора V међународног научног скупа на Европском
универзитету Брчко Дистрикт и Европском универзитету „Kallos“ Тузла
 Члан уређивачког одбора Научне ревије Европског универзитета Kallos
Тузла број 1, 2016. година
 Члан издавачког одбора XVI тематског научног скупа Удружења за
међународно кривично право
 Члан програмског одбора научно стручне конференције ВПТШ Добој и
БИЦ Бања Лука „Заштита и спасавање – теорија и пракса“, октобар 2017.
године
 Члан програмског одбора Првог међународног симпозијума „Последице
бомбардовања СР Југославије осиромашеним уранијумом 1999. године“,
Ниш, 2018. године
 Члан програмског одбора традиционалне тематске међународне стручне
конференције Удружења за међународно кривично право
Комисије:
 Члан конкурсних комисија за избор државних службеника у Републичке
органе управе у Републици Српској (АДУРС)
НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ:
 2014. – Професор на правном факултету Европског универзитета у Брчком
 2015. – Професор на Европском универзитету „KALLOS“ у Тузли
 2018. – Професор на Високој струковној школи за предузетништво у
Београду

ИЗБОРИ У НАУЧНО-НАСТАВНА И НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКА ЗВАЊА:
 Доцент, 26.09.2014. године, Правни факултет Европског универзитета у
Брчком, научно поље: Право, ужа научна област: Међународноправна.
 Доцент, 06.07.2015. године, Комисија матичара Европског универзитета
„Kallos“ Тузла,
научно поље: Право,
ужа научна област:
Међународноправна.
 ВД ДЕКАН, 31.08.2015. године, Факултет политичких наука Европског
универзитета „Kallos“ Тузла.
 Професор струковних студија, 20.03.2017. године, Висока струковна
школа за предузетништво Београд, ужа научна област: правне науке – УДК
342 и 347
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ ДОПРИНОС
1. Рецензије
 Рецезент књиге „Трговина људским органима“ аутора мр Владимира З.
Милића, Бања Лука, 2014.
 Рецезентски одбор Центра модерних знања за Зборник радова са
Међународне научне конференције на тему: Пробације и алтернативне
кривичне санкције – могућности и перспективе, Бања Лука, 2016.
 Рецезент књиге „Енергетска безбедност-изазови, ризици и претње
модерног доба“ аутора доц. др Слободана Симића и доц. др Ладина
Гостимировића, Добој, 2017.
 Рецезент Зборника радова научно стручне конференције ВПТШ Добој и
БИЦ Бања Лука „Заштита и спасавање – теорија и пракса“, октобар 2017.
године
2. Менторство и чланство у комисијама за одбрану радова
 Ментор и члан комисије за одбрану више магистарских радова.
 Председник или члан комисије за одбрану више дипломских радова
студената.
ПРЕГЛЕД НАУЧНОГ РАДА
1. Монографије
 Заштићена зона – рушење мита, СПКД Просвјета Зворник, 2013.
 Мировне операције међународних организација, АСоглас, Зворник, 2018.
2. Објављени научни радови
2.1. до избора у звање доцента
 Мирослав
Баљак,
Војни
аспект
командне
одговорности,
Интернационална асоцијација криминалиста, Зборник радова, Волумен 4
број 1, Бања Лука 2011. године, стр. 685-694
 Мирослав Баљак, Одговорност припадника мировних мисија УН за
кривична дела, Удружење за међународно кривично право, Зборник радова,
Тара, јун 2012. године, стр. 466-477
 Мирослав Баљак, Примена посебних истражних радњи у сузбијању
организованог криминала, Интернационална асоцијација криминалиста,
Зборник радова, Волумен 5 број 1, Бања Лука 2012. године, стр. 219-227








Мирослав Баљак, Цивилно војна сарадња у мировним операцијама 21.
века, Европски универзитет Брчко дистрикт, Зборник радова II, Брчко 2013.
године, стр. 83-94
Мирослав Баљак, Утицај корупције на безбедносни сектор,
Свеучилиште/Универзитет у Витезу, Зборник радова, Витез 2013. године,
стр. 388-404
Мирослав Баљак, Хуманитарна интервенција - нови облик агресије,
Удружење за међународно кривично право, Зборник радова, Тара, јун 2013.
године, стр. 491-501
Мирослав Баљак, Радње доказивања, Интернационална асоцијација
криминалиста, Зборник радова, Волумен 6 број 1, Сарајево 10-11.октобра
2013. године, стр. 501-513
Мирослав Баљак, Борба против корупције са становишта међународног
права, Европски универзитет Брчко дистрикт, Зборник радова II, Брчко
2014. године, стр. 28-41
Мирослав Баљак, Употреба оружане силе у међународном праву,
Удружење за међународно кривично право, Зборник радова, Тара, јун 2014.
године, стр. 288-296

2.2. после избора у звање доцента
 Мирослав Баљак, Систем безбедности – Инструмент политике и власти,
Факултет за безбедност и заштиту, Зборник радова, Бања Лука 2014.
године, стр. 155-169
 Мирослав Баљак, Клизишта и њихов утицај на животну средину,
Европски универзитет Брчко дистрикт, Зборник радова Том I, Брчко 2015.
године, стр. 153-164
 Мирослав Баљак, Принципи и превенција криминалитета, Европски
дефендологија центар, Зборник радова Том II, Бања Лука 2015. године, стр.
520-528
 Мирослав Баљак, Улога медија у области безбедности, Факултет за
безбедност и заштиту, Зборник радова, Бања Лука 2015. године, стр. 126132
 Мирослав Баљак, Улога приватних безбедносних агенција у 21. веку,
Дефендологија, Теоријско стручни часопис за питања заштите,
безбедности, одбране, образовања, обуке и оспособљавања, број 36, Бања
Лука, 2015. године, стр. 22-30
 Мирослав Баљак, Споразум о признању кривице – кривичноправне
санкције, Удружење за међународно кривично право, Зборник радова, Тара,
јун 2015. године, стр. 227-239
 Миро Максимовић, Мирослав Баљак, Глобалне промене климе и миграције
људи, биљака и животиња, Европски универзитет Брчко дистрикт и
Европски универзитет „Kallos“ Тузла, Зборник радова Том II, Брчко 2016.
године, стр. 94-106
 Мирослав Баљак, Усаглашеност Закона о високом судском и тужилачком
већу БиХ са међународним стандардима, Удружење за међународно
кривично право, Зборник радова, Дрвенград, јун 2016. године, стр. 133-146



















Мирослав Баљак, Међународно признати стандарди људских ресурса у
систему одбране, Факултет за безбедност и заштиту, Зборник радова, Бања
Лука 2016. године, стр. 241-250
Мирослав Баљак, Правна природа Устава БиХ, Висока међународна
школа Цазин, Зборник радова, Бања Лука 2016. године, стр. 40-52
Мирослав Баљак, Заштита људских права у установама за извршење
кривичних санкција, Центар модерних знања, Зборник радова, Бања Лука
2016. године, стр. 228-239
Мирослав Баљак, Миро Максимовић, Босна и Херцеговина на путу ка
Европској унији, Европска ревија Година II Вол. 2 број 2(4), Научни часопис
Европског универзитета Брчко дистрикта, Брчко 2016. године, стр. 126-133
Мирослав Баљак, Безбедносни ризици глобализације, Безбедност и
заштита, Дефендологија, Бања Лука, 2016. године, стр. 221-231
Мирослав Баљак, Јасмин Халилчевић, Медијска манипулација у процесу
комуникација политичких партија, Европски универзитет Брчко дистрикт и
Европски универзитет „Kallos“ Тузла, Зборник радова Том II, Брчко 2017.
године, стр. 155-163
Мирослав Баљак, Људска права у правном поретку БиХ, Висока
струковна школа за предузетништво, Београд, 2017. године, стр. 77-87
Мирослав Баљак, Заштита права избеглог становништва, Удружење за
међународно кривично право, Зборник радова, Тара, јун 2017. године, стр.
173-183
Мирослав Баљак, Институције система у борби против корупције у БиХ,
Центар модерних знања, Зборник радова, Бања Лука, октобар 2017. године,
стр. 302-312
Мирослав Баљак, Дражан Еркић, Цивилна заштита као подсистем
система безбедности, ВПТШ Добој и БИЦ Бања Лука, Зборник радова,
Добој, 27.10.2017. године, стр. 129-137
Мирослав Баљак, Заштита миграната, 9.ИФЦЦЛГЕ, Зборник радова,
О.П.Јиндал Глобал Университy, Индија, 09-12.12.2017. године
Мирослав Баљак, Computer crime in Bosnia and Herzegovina, Ковалевские
Чтения, Зборник радова, Ural State Law University (USLU), Екатеринбург,
15-16.02.2018. године
Мирослав Баљак, Заштита људских права у Босни и Херцеговини,
Пословни и правни факултет, Универзитет Унион, Зборник радова, Београд,
04-05.05.2018. године, стр. 230-246
Мирослав Баљак, Злоупотреба и утицај медијског простора на
организовани криминал, Висока струковна школа за предузетништво,
Зборник сажетака, Београд, 08.06.2018. године, стр. 77
Мирослав Баљак, Надлежност европског суда за људска права,
Адвокатска комора Ниш, Зборник радова, Ниш, 18-19.06.2018. године, стр.
36-44
Мирослав Баљак, Имунитет пред међународним судовима, Удружење за
међународно кривично право, Зборник радова, Тара, јун 2018. године, стр.
147-156

3. Учешће на научним скуповима
3.1. до избора у звање доцента
 V Међународна научно стручна конференција, Интернационална
асоцијација
криминалиста,
„Криминалистичко
форензичка
истраживања“, Бијељина, 14-15. октобар 2011. године
 Међународна научно стручна конференција, Удружење за међународно
кривично право, „Релевантна питања примене међународног кривичног
права у националном праву“, Тара, јун 2012. године
 VI Међународна научно стручна конференција, Интернационална
асоцијација криминалиста, „Криминалистичко - кривично процесне
карактеристике истраге према Закону о кривичном поступку у протеклој
деценији“ (теоријско-практични аспекти), Бања Лука, 01-02. новембар
2012. године
 I Међународно стручна конференција ЕУБД, „Право и изазови у XXI. веку“,
Брчко, 27.02.-02.03.2013. године
 I Међународно стручна конференција о корупцији, Витез, 24.05.2013.
године
 Међународна научно стручна конференција, Удружење за међународно
кривично право, „Међународна кривична дела“, Тара, јун 2013. године
 VII Међународна научно стручна конференција, Интернационална
асоцијација криминалиста, „Криминалистички и кривично процесни
аспекти доказа и доказивања“ Сарајево, 10-11. октобар 2013. године
 II Међународно стручна конференција ЕУБД, „Право и изазови у XXI.
веку“, Брчко, 28-29.03.2014. године
 XIII Међународна научно стручна конференција, Удружење за међународно
кривично право, „Злоупотреба моћи“, Тара, јун 2014. године
3.2. после избора у звање доцента
 Седми међународни научни скуп, Факултет за безбедност и заштиту,
„Одређење, организовање и делатности субјеката националних система
безбедности“, Бања Лука, октобар 2014. године
 III Међународно научни скуп ЕУБД, „Катастрофе“, Брчко, 27-28.03.2015.
године
 Међународни научни скуп Европског дефендологија центра на тему
„Допринос науке развоју друштва у транзицији“, Бања Лука, 29-30.05.2015.
године
 Осми међународни научни скуп, Факултет за безбедност и заштиту,
„Субјекти система безбедности у остваривању безбедносне функције
државе“, Бања Лука, 12.јун 2015. године
 XIV Међународна научно стручна конференција, Удружење за међународно
кривично право, „Међународна судска, тужилачка и полицијска сарадња у
борби против криминала“, Тара, јун 2015. године
 Седми светски форум о криминалу и кривичном праву у ери глобализације
(IFCCLGE) у Пекингу, НР Кина у времену од 28-30 новембра 2015. године
 IV Међународно научни скуп ЕУБД и ЕУ „Kallos“ Тузла, „Миграције у XXI
веку“, Брчко, 25.03.2016. године



















XV Међународна научно стручна конференција, Удружење за међународно
кривично право, „Међународни стандарди о независности судства и
самосталности тужилаштва“, Дрвенград, јун 2016. године
Девети међународни научни скуп, Факултет за безбедност и заштиту,
„Савремени безбедносни ризици и претње и њихов утицај на безбедност
држава и региона“, Бања Лука, 01.јул 2016. године
Међународни научни скуп, Центар модерних знања, „Пробација и
алтернативне кривичне санкције – могућности и перспективе“, Бања Лука,
01.10. 2016. године
Осми светски форум о криминалу и кривичном праву у ери глобализације
(IFCCLGE) у Пекингу, НР Кина у времену од 29-31 октобра 2016. године
Међународни научни скуп, Дефендологија, Безбедност и заштита,
„Актуелни тренутак политичких, правних и економских аспеката
безбедности и заштите у Републици Српској и Босни и Херцеговини“, Бања
Лука, 17.12. 2016. године
V Међународно научни скуп ЕУБД и ЕУ „Kallos“ Тузла, „Рад и
стваралаштво у XXI веку“, Брчко, 07.04.2017. године
IX Међународна научна конференција, „Социјални актери пред изазовима
информатичких технологија у трагању за новом визијом социјалног мира“,
Београд, 09.06.2017. године
XVI Међународна научно стручна конференција, Удружење за међународно
кривично право, „Принципи владавине права“, Тара, јун 2017. године
Међународни научни скуп, Центар модерних знања, „Друштвене девијацијеАномија друштва и последице“, Бања Лука, октобар 2017. године
Међународни научни скуп, ВПТШ Добој и БИЦ Бања Лука, „Заштита и
спасавање – теорија и пракса“, Добој, 27.10.2017. године
Девети светски форум о криминалу и кривичном праву у ери глобализације
(IFCCLGE), Индија у времену од 09-12 децембра 2017. године
XV International Legal Conference (Kovalyov Readings), Екатеринбург, 1516.02.2018. године
Међународни научни скуп, Пословни и правни факултет Универзитета
Унион –Никола Тесла, „Право 2018“, Београд, 04-05.05.2018. године
Међународни научни скуп, Висока струковна школа за предузетништво,
„Слобода и безбедност у реалном и сајбер простору“, Београд, 08.06.2018.
године
Први међународни симпозијум, Адвокатска комора Ниш, „Последице
бомбардовања СРЈ осиромашеним уранијумоm 1999.“, Ниш, 18-19.06.2018.
године
Традиционална тематска Међународна научна конференција, Удружење за
међународно кривично право, „Суверенитет и рад међународних судова“,
Тара, јун 2018. године

