
НАСТАВНО –НАУЧНОМ /УМЈЕТНИЧКОМ ВИЈЕЋУ 

САОБРАЋАЈНОГ ФАКУЛТЕТА У ДОБОЈУ 

СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
 
Предмет:  Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско 

(сарадничко) звање асистента, ужа научна област Транспортно инжењерство 

(ужа образовна област Друмски саобраћај и транспорт, предмети: 

Регулисање и управљање саобраћајем и Телематски системи у друмском 

саобраћају). 

 

Одлуком Наставно-научног вијећа Саобраћајног факултета у Добоју, Универзитета у 

Источном Сарајеву, број ННВ: 122-5/17 од 25.10.2017. године, именовани смо у 

Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја по конкурсу, 

објављеном у дневном листу „Глас Српске“ од 11.10.2017. године, за избор у академско 

(сарадничко) звање асистента, ужа научна област Транспортно инжењерство (ужа 

образовна област Друмски саобраћај и транспорт, предмети: Регулисање и управљање 

саобраћајем и Телематски системи у друмском саобраћају).  

ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 

Састав комисије
1
 са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назив научне 

области, научног поља и уже научне/умјетничке области за коју је изабран у звање, 

датума избора у звање и назив факултета, установе у којој је члан комисије запослен: 

1. Др Бојан МАРИЋ, доцент, предсједник 

Научна област: Инжењерство и технологија 

Научно поље: Грађевинарство и архитектура 

Ужа научна област: Транспортно инжењерство 

Датум избора у звање: 6.12.2016. године 

Универзитет у Источном Сарајеву, Саобраћајни факултет у Добоју 

2. Др Славен ТИЦА, ванредни  професор, члан 

Ужа научна област: Друмски и градски транспорт путника 

Датум избора у звање: 21. 11. 2016. године 

Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет 

3. Др Борислав ГОЈКОВИЋ, ванредни професор, члан 

Научна област: Инжењерство и технологија 

Научно поље: Грађевинарство и архитектура 

Ужа научна област: Транспортно инжењерство  

Датум избора у звање: 26. 02. 2015 године 

Универзитет у Источном Сарајеву, Саобраћајни факултет у Добоју 
 

На претходно наведени конкурс пријавило се 4 (четири) кандидата: 

                                                 
1

  Комисија се састоји од три наставника из уже научне области за коју се кандидат бира у звање 

асистента. 



 

2 

На основу прегледа конкурсне документације, а поштујући прописане:  

 

-  Члан 77. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“ 

бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16), 
-  чланове 148. и 149. Статута Универзитета у Источном Сарајеву и чланове 4а., 5., 

6., 37. Правилника о поступку и условима избора академског особља 

Универзитета у Источном Сарајеву, 
-  чланове 40., 41., 42., 43. и 44. Правилника о поступку и условима избора 

академског особља Универзитета у Источном Сарајеву,  
 

Комисија за писање извјештаја о пријављеним кандидатима за избор у сарадничко 

звање асистента, Наставно-научном вијећу Саобраћајног факултета и Сенату 

Универзитета у Источном Сарајеву подноси сљедећи извјештај на даље одлучивање: 

И З В Ј Е Ш Т А Ј  

КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ 

асистента, ужа научна област Транспортно инжењерство 

I   ПOДАЦИ О КОНКУРСУ 

Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке 

Одлука ННВ Саобраћајног факултета у Добоју, ННВ: број 122-5/17 од 25.10.2017. 

године. 
 

Дневни лист, датум објаве конкурса 

Конкурс је објављен у дневном листу “Глас Српске“ од 11.10.2017. године 

 

Број кандидата који се бира 

Један (1) 

Звање и назив уже научне области, уже образовне области за коју је конкурс 

расписан, списак предмета 

Избор у академско (сарадничко) звање асистента, ужа научна област 

Транспортно инжењерство (ужа образовна област Друмски саобраћај и 

транспорт). 
 

Број пријављених кандидата 

Четири (4) 

 

II   ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

ПРВИ КАНДИДАТ 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Име (име једног родитеља) и презиме 

Биљана (Јово) ЈОВАНОВИЋ 

 

Датум и мјесто рођења 

10.12.1974. године, Добој, општина Добој, РС (БИХ) 
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Установе у којима је кандидат био запослен 

 

- наставник математике у ЈУ „Милан Ракић“, Руданка, 1994 ÷1996. 

- „EURO LIMUN“ д.о.о., Добој, волонтер, октобар 2015 ÷ октобар 2016. 

- „Агенција за развој малих и средњих предузећа града Добоја“, приправник, 

август ÷ октобар 2016. 
 

2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА 

Основне студије/студије првог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка  

Универзитет у Источном Сарајеву, Саобраћајни факултет Добој, Добој, 2011 ÷ 

2015. 

Назив студијског програма, излазног модула 

Дипломирани инжењер саобраћаја – Друмски и градски саобраћај 

Просјек оцјена дипломских студија: 8,67 

Студијски програм: Саобраћај 

Ужа научна област: Транспортно инжењерство 
 

Постдипломске студије/студије другог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка 

 

Назив студијског програма, излазног модула 

 

Наслов магистарског рада 

 

Ментор:  

Ужа научна област 

 
 

Докторат/студије трећег циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка (датум пријаве и одбране дисертације) 

 

Наслов докторске дисертације 

 

Ментор:  

Ужа научна област 

 

Претходни избори у звања (институција, звање и период) 

 

3. НАУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

3.1. Радови прије првог посљедњег избора 

Објављени радови у часописима међународног и националног значаја 

 

Објављени радови у зборницима са научно стручних скупова  

међународног и националног значаја 
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4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

4.1. Образовна дјелатност прије посљедњег избора 

4.2. Образовна дјелатност послије посљедњег избора 

   а) Наставни рад 

   б) Уџбеници и књиге, са кратким приказом 

   в)  Вредновање наставних способности у оквиру система квалитета 

универзитета. Резултати судентских анкета 

   г) Учешће у комисијама на степену другог и трећег циклуса студија 

 

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 
 

5.1.   Учешће у НИ пројектима 

 

5.2.   Учешће у међународним пројектима  

 

5.3.   Учешће у стручним пројектима, члан пројектног тима 

 

5.4.   Oстало 

 

 

 

ДРУГИ КАНДИДАТ 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Име (име једног родитеља) и презиме 

Ђорђе (Раденко) КОРОМАН 

 

Датум и мјесто рођења 

18.11.1993. године, Пале, општина Пале, РС (БИХ) 

 

Установе у којима је кандидат био запослен 

- без радног искуства 
 

2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА 

Основне студије/студије првог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка  

Универзитет у Источном Сарајеву, Саобраћајни факултет Добој, Добој, 2012 ÷ 

2016. 

Назив студијског програма, излазног модула 

Дипломирани инжењер саобраћаја – Друмски и градски саобраћај  

Просјек оцјена дипломских студија: 9,42 

Студијски програм: Саобраћај 

Ужа научна област: Транспортно инжењерство 
 

Постдипломске студије/студије другог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка 

 

Назив студијског програма, излазног модула 

 

Наслов магистарског рада 
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Ментор:  

Ужа научна област 

 
 

Докторат/студије трећег циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка (датум пријаве и одбране дисертације) 

 

Наслов докторске дисертације 

 

Ментор:  

Ужа научна област 

 

Претходни избори у звања (институција, звање и период) 

 

3. НАУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

3.1. Радови прије првог посљедњег избора 

Објављени радови у часописима међународног и националног значаја 

 

Објављени радови у зборницима са научно стручних скупова међународног и 

националног значаја 

Знање и ставови возача о правилном избору и коришћењу пнеуматика на подручју 

општине Добој, Трифуновић, Р., Короман, Ђ. и Мирковић, О. 

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

4.1. Образовна дјелатност прије посљедњег избора 

4.2. Образовна дјелатност послије посљедњег избора 

   а) Наставни рад 

   б) Уџбеници и књиге, са кратким приказом 

   в)  Вредновање наставних способности у оквиру система квалитета 

универзитета. Резултати судентских анкета 

   г) Учешће у комисијама на степену другог и трећег циклуса студија 

 

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 
 

5.1.   Учешће у НИ пројектима 

 

5.2.   Учешће у међународним пројектима  

 

5.3.   Учешће у стручним пројектима, члан пројектног тима 

 

5.4.   Oстало 
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ТРЕЋИ КАНДИДАТ 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Име (име једног родитеља) и презиме 

Маријана (Богосав) ПАНТИЋ 

 

Датум и мјесто рођења 

30.07.1993. године, Власеница, општина Власеница, РС (БИХ) 

 

Установе у којима је кандидат био запослен 

- без радног искуства 
 

2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА 

Основне студије/студије првог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка  

Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет, Београд, 2012 ÷ 2016. 

Назив студијског програма, излазног модула 

Дипломирани инжењер саобраћаја – Друмски и градски саобраћај  

Просјек оцјена дипломских студија: 9,82 
 

Постдипломске студије/студије другог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка 

Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет, Београд, 2016 ÷ 2017. 

Назив студијског програма, излазног модула 

Мастер инжењер саобраћаја 

Студијски програм: Саобраћај 

Модул: Саобраћајно инжењерство 

Наслов магистарског рада 

- 

Ментор: - 

Ужа научна област 

- 
 

Докторат/студије трећег циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка (датум пријаве и одбране дисертације) 

 

Наслов докторске дисертације 

 

Ментор:  

Ужа научна област 

 

Претходни избори у звања (институција, звање и период) 

 

3. НАУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

3.1. Радови прије првог посљедњег избора 
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Објављени радови у часописима међународног и националног значаја 

- Пантић, М. и Ђорић, В. (2016). „Анализа планова одрживе урбане 

мобилности“, Техника – Саобраћај, број 6. UDC: 502.131.1:656.1 

Објављени радови у зборницима са научно стручних скупова међународног и 

националног значаја 

- Пантић, М., Ђорђевић, Л. и Лукић, М. (2017). „Анализа прекорачења брзина“, 

12. Међународна конференција БСЛЗ, зборник радова. ISBN: M08 

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

4.1. Образовна дјелатност прије посљедњег избора 

4.2. Образовна дјелатност послије посљедњег избора 

   а) Наставни рад 

   б) Уџбеници и књиге, са кратким приказом 

   в)  Вредновање наставних способности у оквиру система квалитета 

универзитета. Резултати судентских анкета 

   г) Учешће у комисијама на степену другог и трећег циклуса студија 

 

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 
 

5.1.   Учешће у НИ пројектима 

 

5.2.   Учешће у међународним пројектима  

 

5.3.   Учешће у стручним пројектима, члан пројектног тима 

 

5.4.   Oстало 

- познавање рада на рачунару (GEVAS софтвер – CROOSIG, MS Office) 

- страни језици: енглески (основни ниво) и руски (ниво одличан) 

- возачка дозвола Б - категорија 
 

 

 

 

 

ЧЕТВРТИ КАНДИДАТ 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Име (име једног родитеља) и презиме 

Мирослав (Марко) Павловић 

 

Датум и мјесто рођења 

16.10.1988. године, Добој, општина Добој, РС (БИХ) 

 

Установе у којима је кандидат био запослен 

- Током 2008. године ангажован Уговором о обављању повремених и 

привремених послова у Општини Добој. 

- 23. августа 2010. године од Центра јавне безбједности Добој, Полицијске 

станице за безбједност саобраћаја Добој добија потврду да је обавио стручну 

праксу у Полицијској станици за безбједност саобраћаја Добој у периоду од 

02. до 13.08.2010. године. 

- Од 26. септембра 2015. године на основу Уговора о дјелу ангажован на 
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обављању послова за Универзитет у Источном Сарајеву - Саобраћајни 

факултет Добој. 

- Од 20. децембра 2016. године на основу Уговора о обављању пројектних 

активности ангажован на обављању послова за Универзитет у Источном 

Сарајеву - Саобраћајни факултет Добој. 
 

2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА 

Основне студије/студије првог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка  

Универзитет у Источном Сарајеву, Саобраћајни факултет Добој, Добој, 2007 ÷ 

2015. 

Назив студијског програма, излазног модула 

Дипломирани инжењер саобраћаја – Друмски и градски саобраћај  

Просјек оцјена дипломских студија: 9,34 

Студијски програм. Саобраћај 

Ужа научна област: Транспортно инжењерство 
 

Постдипломске студије/студије другог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка 

Универзитет у Источном Сарајеву, Саобраћајни факултет Добој, Добој, 

Уписао 9.10.2015., тренутно студент мастер студија 

Назив студијског програма, излазног модула 

Друмски и градски саобраћај 

Наслов магистарског рада 

- 

Ментор: - 

Ужа научна област 

- 
 

Докторат/студије трећег циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка (датум пријаве и одбране дисертације) 

 

Наслов докторске дисертације 

 

Ментор:  

Ужа научна област 

 

Претходни избори у звања (институција, звање и период) 

 

3. НАУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

3.1. Радови прије првог посљедњег избора 

Објављени радови у часописима међународног и националног значаја 

 

Објављени радови у зборницима са научно стручних скупова међународног и 

националног значаја 

-  Павловић, М., Ђурић, Т. и Ђурић, Б., (2015). Истраживање ставова, понашања и 
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познавања саобраћајних прописа пјешака, Зборник радова - V Међународни 

симпозијум: Нови хоризонти 2015, стр. 359-367, УДК 656.08, ИСБН 978-99955-36-57-

2, Универзитет у Источном Сарајеву - Саобраћајни факултет Добој. 

-  Симић, С., Павловић, М. и Бјелошевић, Р., (2016). Анализа безбједности саобраћаја на 

путним прелазима у Републици Српској, Зборник радова - V Међународна 

конференција: Безбједност саобраћаја у локалној заједници, стр. 237-240, 

УДК656.1.08:519.23(497.6 РС), ИСБН 978-99976-618-7-6, Агенција за безбједност 

саобраћаја, Бања Лука. 

-  Павловић, М., Ђурић, Т. и Ђурић, Б., (2015). Истраживање ставова, понашања и 

познавања саобраћајних прописа пјешака, Зборник радова - V Међународни 

симпозијум: Нови хоризонти 2015, стр. 359-367, УДК 656.08, ИСБН 978-99955-36-57-

2, Универзитет у Источном Сарајеву - Саобраћајни факултет Добој. 

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

4.1. Образовна дјелатност прије посљедњег избора 

4.2. Образовна дјелатност послије посљедњег избора 

   а) Наставни рад 

   б) Уџбеници и књиге, са кратким приказом 

   в)  Вредновање наставних способности у оквиру система квалитета 

универзитета. Резултати судентских анкета 

   г) Учешће у комисијама на степену другог и трећег циклуса студија 

 

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 
 

5.1.   Учешће у НИ пројектима 

 

5.2.   Учешће у међународним пројектима  

 

5.3.   Учешће у стручним пројектима, члан пројектног тима 

- Члан научно стручног тима на основу Рјешења од 07. децембра 2016. године 

које је донио декан Саобраћајног факултета Добој, о формирању научно 

стручног тима за обуку ради руковања и управљања шасијским 

динамометром за испитивање путничких и лаких теретних возила AVL 

Roadsim 48“ 4WD. 

- Члан научно стручног тима на основу Рјешења од 02. октобра 2017. године 

које је донио декан Саобраћајног факултета Добој, о формирању научно 

стручног тима за обуку ради руковања и управљања испитним столом „EC“ 

динамометра „Dyno Perform 160KW“ за тестирање оптерећења и других 

перформанси мотора са унутрашњим сагоријевањем. 

 

5.4.   Oстало 

- познавање рада на рачунару (MS Office, CorelDRAW, AutoCAD) 

- страни језици: њемачки (основни ниво) 

- возачка дозвола Б – категорија 
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Награде и признања 

 
На основу расписаних конкурса, Министарство просвјете и културе Републике Српске 

додјељује му стипендију у категорији „успјешни студенти првог циклуса“ на све четири 

године студија: 

 30. марта 2009. године Министарство просвјете и културе Републике Српске, на 

основу расписаног конкурса, додјељује му стипендију у категорији „успјешни 

студенти“. 

 09. априла 2010. године Министарство просвјете и културе Републике Српске, на 

основу расписаног конкурса, додјељује му стипендију у категорији „успјешни 

студенти“. 

 15. марта 2011. године Министарство просвјете и културе Републике Српске, на 

основу расписаног конкурса, додјељује му стипендију у категорији „успјешни 

студенти“. 

 06. априла 2012. године Министарство просвјете и културе Републике Српске, на 

основу расписаног конкурса, додјељује му стипендију у категорији „успјешни 

студенти“. 

24. маја 2011. године поводом свечаности обиљежавања Дана Универзитета у Источном 

Сарајеву, одликован ПЛАКЕТОМ УНИВЕРЗИТЕТА за изузетан успјех у току студија на 

Саобраћајном факултету Добој. 

 

На основу расписаног конкурса, Министарство просвјете и културе Републике Српске 

додјељује му стипендију у категорији „успјешни студенти другог циклуса“: 

- 07. марта 2016. године Министарство просвјете и културе Републике Српске, 

на основу расписаног конкурса, додјељује му стипендију у категорији 

„успјешни студенти“. 

 

6. РЕЗУЛТАТ ИНТЕРВЈУА СА КАНДИДАТИМА 

 

Дана 3.11.2017. године у 15:00h на Саобраћајном факултету у Добоју, обављен је 

интервју са кандидатима који су конкурисали за избор у звање асистента за ужу 

научну област „Транспортно инжењерство“, ужа образовна област „Друмски 

саобраћај и транспорт“. Сви пријављени кандидати (4 кандидата) одазвали су се на 

Позив на Интервју.   

 

Сви кандидати су прије свега исказали јасну опредјељеност за даље усавршавање у 

области „Друмски саобраћај и транспорт“, као и високу мотивисаност и жељу за 

радом у процесу наставе на факултету. Познавање материје из наведене области је 

на завидном нивоу код свих кандидата, о чему говоре и просјечне оцјене током 

студирања код свих пријављених кандидата. 

 

7. ИНФОРМАЦИЈА О ОДРЖАНОМ ПРЕДАВАЊУ ИЗ НАСТАВНОГ 

ПРЕДМЕТА КОЈИ ПРИПАДА УЖОЈ НАУЧНОЈ/УМЈЕТНИЧКОЈ ОБЛАСТИ 

ЗА КОЈУ ЈЕ КАНДИДАТ КОНКУРИСАО, У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 93. 

ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ 
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III   ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ  

 

 

Кандидат, Биљана (Јово) ЈОВАНОВИЋ,  

дипломирани инжењер саобраћаја - друмски и градски саобраћај 

Минимални услови за избор у 

звање асистента
2
 

испуњава/не испуњава 
Навести резултате рада 

(уколико испуњава) 

Има завршен први циклус 

студија са најмање 240 ECTS 

бодова  
испуњава 

Дипломирани инжењер 

саобраћаја -  

друмски и градски саобраћај 

Најнижа просјечна оцјена 8.0, 

односно 3.5 
испуњава 

Просјечна оцјена током 

дипломског студија 

 

8.67 

Показане наставничке 

способности 
  

 

На основу претходне анализе, а у складу са чланом 77. Закона о високом образовању 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16), 

односно чланом 37. Правилника о поступку и условима избора академског особља на 

Универзитету у Источном Сарајеву, Комисија констатује да кандидат Биљана 

(Јово) ЈОВАНОВИЋ испуњава све услове предвиђене законом о избору у акедемско 

(сарадничко) звање „асистент“ на Универзитету у Источном Сарајеву. 

 

 

 

Кандидат, Ђорђе (Раденко) КОРОМАН,  

дипломирани инжењер саобраћаја - друмски и градски саобраћај 
Минимални услови за избор у звање 

асистента
3
 

испуњава/не испуњава 

испуњава/не 

испуњава 
Навести резултате рада 

(уколико испуњава) 

Има завршен први циклус студија са 

најмање 240 ECTS бодова 
испуњава 

Дипломирани инжењер 

саобраћаја -  

друмски и градски саобраћај 

Најнижа просјечна оцјена 8.0, 

односно 3.5 
испуњава 

 

Просјечна оцјена током 

дипломског студија 

                                                 
2

  Члан 77. Закона о високом образовању, односно члан 37. Правилника о поступку и условима 

избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву 
3
  Члан 77. Закона о високом образовању, односно члан 37. Правилника о поступку и условима 

избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву 
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9.42 

Показане наставничке способности   

 

На основу претходне анализе, а у складу са чланом 77. Закона о високом образовању 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16), 

односно чланом 37. Правилника о поступку и условима избора академског особља на 

Универзитету у Источном Сарајеву, Комисија констатује да кандидат Ђорђе 

(Раденко) КОРОМАН испуњава све услове предвиђене законом о избору у акедемско 

(сарадничко) звање „асистент“ на Универзитету у Источном Сарајеву. 

 

 

 

Кандидат, Маријана (Богосав) Пантић,  

дипломирани инжењер саобраћаја - друмски и градски саобраћај 
Минимални услови за избор у звање 

асистента
4
 

испуњава/не испуњава 

испуњава/не 

испуњава 
Навести резултате рада 

(уколико испуњава) 

Има завршен први циклус студија са 

најмање 240 ECTS бодова 
испуњава 

Дипломирани инжењер 

саобраћаја -  

друмски и градски саобраћај 

Најнижа просјечна оцјена 8.0, 

односно 3.5 
испуњава 

 

Просјечна оцјена током 

дипломског студија 

 

9.82 

Показане наставничке способности   

 

На основу претходне анализе, а у складу са чланом 77. Закона о високом образовању 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16), 

односно чланом 37. Правилника о поступку и условима избора академског особља на 

Универзитету у Источном Сарајеву, Комисија констатује да кандидат Маријана 

(Богосав) ПАНТИЋ испуњава све услове предвиђене законом о избору у акедемско 

(сарадничко) звање „асистент“ на Универзитету у Источном Сарајеву. 

 

 

 

 

 

                                                 
4
  Члан 77. Закона о високом образовању, односно члан 38. Правилника о поступку и условима 

избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву 
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Кандидат, Мирослав (Марко) Павловић,  

дипломирани инжењер саобраћаја - друмски и градски саобраћај 
Минимални услови за избор у звање 

асистента
5
 

испуњава/не испуњава 

испуњава/не 

испуњава 
Навести резултате рада 

(уколико испуњава) 

Има завршен први циклус студија са 

најмање 240 ECTS бодова 
испуњава 

Дипломирани инжењер 

саобраћаја -  

друмски и градски саобраћај 

Најнижа просјечна оцјена 8.0, 

односно 3.5 
испуњава 

 

Просјечна оцјена током 

дипломског студија 

 

9.34 

 

Показане наставничке способности   

 

На основу претходне анализе, а у складу са чланом 77. Закона о високом образовању 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16), 

односно чланом 37. Правилника о поступку и условима избора академског особља на 

Универзитету у Источном Сарајеву, Комисија констатује да кандидат Мирослав 

(Марко) Павловић испуњава све услове предвиђене законом о избору у акедемско 

(сарадничко) звање „асистент“ на Универзитету у Источном Сарајеву. 

 

На основу приложене и расположиве документације о пријављеним кандидатима, која 

је детаљно прегледана од стране Комисије коју је именовало Наставно-научно вијеће 

Саобраћајног факултета на сједници одржаној 25.10.2017. године, и обављеног 

интервјуа са пријављеним кандидатима, Комисија је утврдила да сви кандидати 

испуњавају захтјеване услове за избор у академско (сарадничко) звање „АСИСТЕНТ“, 

предвиђене Законом о високом образовању и Правилником о поступку и условима 

избора академског особља.  

 

Имајући у виду предмет и услове конкурса, као и чињеницу да је могуће изабрати 

само једног кандидата, Комисија је једногласно донијела одлуку да  благу предност у 

односу на остале кандидате да кандидату Павловић (Марко) Мирославу. Основни 

разлог оваквој одлуци је континуални развој и улагање Саобраћајног факултета из 

Добоја у сопствени нучно-истраживачки кадар.  

 

Кандидат Мирослав ПАВЛОВИЋ је током дипломских студија показао висок ниво 

стеченог знања на Саобраћајном факултету у Добоју (све четири године је био 

стипендиста Министарства просвјете и културе Републике Српске и награђен је 

Плакетом за изузетан успјех током првог циклуса студија од стране Универзитета у  
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  Члан 77. Закона о високом образовању, односно члан 37. Правилника о поступку и условима 

избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву 



yHnBep3hrer y lzlcro.{Ho[,r Capajeey University of Easl Sarajevo

I,Icroqnona Capajeny). Tarcofe, KaHAr.rAar ce rper{yrHo Hana3r,r Ha Apyrona qnK;rycy cryAnja
Ha Cao6pahajnou (faxylrery, qr,rMe je noKa3ao xeJby 14 ana6uqnjy 3a AaJbr{M
ycaBplllaBatbeu y o6lacrv ApyMcKor cao6pahaja r,r rpaHcnopra (len4ra4ar je cTr,rreHAzcra
Muuucrapcrna upocnjere n Kynrype PC na ApyroM rlr,rKrrycy cryguja).

Ca 4pyre crpaHe, BDKHo je prcrahu AotrpnHoc KaHAuAara y HayqHo-ncrpaxlrBaqKoM paAy,
rpos o6anrarre upojerrnlrx aKrnBHocrr4 Ha Cao6pahajnou $arynrery y ,{o6ojy, .qje je
aHfoKoBaH na o6agJ6arby nocnoBa ga Vnunep3r,rrer y I,Icrovnou Capajeny (od 26.
cenmeu6pa 201 5. zodune) u lr.ncry objanneuux paAoBa

Karo ce paAlt o BeoMa nepcleKTLrBHoM MnaAoM rnHxurbepy, npoejepeHr,rx ncrpaxrrBaqKnx
cnoco6nocrv ca v3paxcHvM cMHcJIoM 3a ruMcKr4 pa4, ca 3aAoBoJEcrBoM flpeAnar(eMo
Hacranno-naflHoM nnjehy Cao6pahajnor Qarylrer4 VHurepeurera y I,Icroqsou
Capajeny Aa ce KaHAr{Aar Mrapocaau (Mapno) IIABJIOB}Ih usa6epe y y axadencxo
(capadnuuxo) ssarbe acucmeHma sa W(y HayqHy odnacm Tpancnopmuo uH)rcerbepcmso
(yuca odpasoena odnacm,{pyucxu caodpahaj u mpaacnopm).

.[p Bojan HT, II KOMrrCrrJe,

Vxa nawna
VHuse uoru Capa juu r[arynrer,{o6oj

,{p Cnaeen npotfecop, rrJrau,

Vxa Hav.rHa o6racr: lr rpaAcKH rpaHcnopT nyTHr{Ka,
pahajnu tfarymer

lp Bopncran IOJKO BaHpeAHn npoQecop, rrJraH,

Vxa HawHa o6racr: r,rH)r(ebepcTBo,

IIJIAH KOMI,ICI4JE:

1.

Mjecro:,{o6oj

[aryna:

Vnunepsurer

q JI A H O B I,I K O M II C I4 JE:

YHunepsnrer y I,Icrouuorra Capaj eny, Cao6pahaj nu t[arynrer,{o6oj

l4
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