
 

Прилог бр. 1. 
НАСТАВНО –НАУЧНОМ  ВИЈЕЋУ  ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА  
СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
 
Предмет:  Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање 

вишег асистента, ужа научна област Зоологија  (ужа образовна област Зоологија) 
 
Одлуком Наставно-научног/умјетничког вијећа Технолошког факултета Универзитета у 
Источном Сарајеву, број 813/2018. МЈ/СВ од 21.05.2018. именовани смо у Комисију за 
разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја по конкурсу, објављеном у дневном 
листу “Глас Српске“ од 08.05.2018. године, за избор у академско звање вишег асистента, ужа 
научна област Зоологија (ужа образовна област Зоологија). 

ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 
Састав комисије1 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. Доц. др Имре Кризманић , предсједник 
Научна област : Природне науке  
Научно поље: Биолошке науке 
Ужа научна област : Морфологија, систематика и филогенија животиња 
Датум избора у звање: 28.04.2016. год.  
Универзитет у Београду  
факултет/академија : Биолошки факултет, Београд  

2. Доц. др Александра Новаковић , члан 
Научна област : Природне науке 
Научно поље: Биолошке науке  
Ужа научна област : Биологија ћелије, микробиологија 
Датум избора у звање: 28.04.2016. год.  
Универзитет у Источном Сарајеву 
факултет/академија: Технолошки факултет, Зворник 

3. Др Оливера Бјелић-Чабрило, ванр. проф., члан 
Научна област: Природне науке  
Научно поље: Биолошке науке  
Ужа научна/умјетничка област :  Екологија 
Датум избора у звање: 26.03.2015. год.  
Универзитет у Новом Саду  
факултет/академија : Природно- математички факултет, Нови Сад  

 

 

                                                
1 Комисија се састоји од најмање три наставника из научног поља, од којих је најмање један из уже 
научне/умјетничке за коју се бира кандидат. Најмање један члан комисије не може бити у радном 
односу на Универзитету у Источном Сарајеву, односно мора бити у радном односу на другој 
високошколској установи. Чланови комисије морају бити у истом или вишем звању од звања у које се 
кандидат бира и не могу бити у сродству са кандидатом. 



 

 

На претходно наведени конкурс пријавило се 2 кандидата: 

1. Маја, Саво,  Палангетић 
22. Аница, Радивоје, Симовић  

 

На основу прегледа конкурсне документације, а поштујући прописане 
чланове3 77., 78. и 87. 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 5., 6., 37., 38. и 394. Правилника о 
поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву, 
Комисија за писање извјештаја о пријављеним кандидатаима за изборе у звања, 
Наставно-научном вијећу Технолошког факултета и Сенату Универзитета у 
Источном Сарајеву подноси слиједећи извјештај на даље одлучивање: 

И З В Ј Е Ш Т А Ј  
КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ 

I   ПOДАЦИ О КОНКУРСУ 
Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке 
01-С-117-XLVI/18, Универзитет у Источном Сарајеву , 27.04.2018. 
Дневни лист, датум објаве конкурса 
“Глас Српске”, 08.05.2018. 
Број кандидата који се бира 
1 (један) 
Звање и назив уже научне/умјетничке области, уже образовне области за коју је 
конкурс расписан, списак предмета 
Виши асистент, Зоологија, Зоологија  
Број пријављених кандидата 
2 (два)  

 

II   ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА 
ПРВИ КАНДИДАТ 
1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 
Име (име једног родитеља) и презиме 
Маја (Саво) Палангетић  
Датум и мјесто рођења 
01.08.1984. године, Власеница  
Установе у којима је кандидат био запослен 

                                                
2 Навести све пријављене кандидате (име, име једног родитеља, презиме). 
3 У зависности од звања у које се кандидат бира, наводи се члан 77. или 78. или 87. 
4 У зависности од звања у које се кандидат бира, наводи се члан 37. или 38. или 39. 



 

 

- ЈУ Средњошколски центар “Милорад Влачић” (2012- 2013) 
- “Технички школски центар Зворник”, Зворник (2012- 2013) 
- Гимназија и средња стручна школа “Петар Кочић” Зворник (2012- 2013) 
- ЈУ Средњошколски центар “Милутин Миланковић” Милићи (2013- данас) 
- ЈУ Средњошколски центар “Сребреница” Сребреница (2013- данас)  
Звања/радна мјеста 
Мастер биолог/ професор биологије  
Научна област 
Природне науке 
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима 
Нема  
2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА 
Основне студије/студије првог циклуса 
Назив институције, година уписа и завршетка  
Универзитет у Новом Саду, Природно математички факултет 
шк. година:  2006/07 - 07.09. 2011.  
Назив студијског програма, излазног модула 
Биологија, дипломирани биолог- молекуларни биолог  
Просјечна оцјена током студија5, стечени академски назив 
8,79 , дипломирани биолог - молекуларни биолог  
Постдипломске студије/студије другог циклуса 
Назив институције, година уписа и завршетка 
Универзитет у Новом Саду, Природно математички факултет 
шк. година: 2011/2012 - 17. 10. 2014.  
Назив студијског програма, излазног модула 
Биологија, мастер биолог  
Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 
9,12 , мастер биолог  
Наслов магистарског/мастер рада 
Нема  
Ужа научна/умјетничка област 
Молекуларна биологија  
Докторат/студије трећег циклуса 
Назив институције, година уписа и завршетка (датум пријаве и одбране 
дисертације) 
нема 
Наслов докторске дисертације 
нема 
Ужа научна област 
нема 
Претходни избори у звања (институција, звање и период) 
1. нема 
26. 

                                                
5 Просјечна оцјена током основних студија и студија првог и другог циклуса наводи се за кандидате 
који се бирају у звање асистента и вишег асистента. 
6 Навести све претходне изборе у звања. 



 

 

3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 
Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора 
нема 
 
Радови послије посљедњег избора/реизбора7 
нема 
 
 
4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 
Образовна дјелатност прије првог и/или /посљедњег избора/реизбора 
нема 
 
 
Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 
нема 
 
5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 
 
нема 
 

 

II   ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА 
ДРУГИ КАНДИДАТ 
1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 
Име (име једног родитеља) и презиме 
Аница  (Радивоје) Симовић   
Датум и мјесто рођења 
13.04.1982. године, Требиње  
Установе у којима је кандидат био запослен 
- Основна школа “Мокро” , Мокро 
- Средњошколски центар Пале (данас)  
Звања/радна мјеста 
Мастер / професор биологије  
Научна област 
Природне науке 
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима 
Нема  
2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА 
Основне студије/студије првог циклуса 
Назив институције, година уписа и завршетка  
Универзитет у Београду , Биолошки факултет 
шк. година:  2001/02 - 18.10. 2010.  

                                                
7 Навести кратак приказ радова и књига (научних књига, монографија или универзитетских уџбеника) 
релевантних за избор кандидата у академско звање. 



 

 

 
Назив студијског програма, излазног модула 
Биологија, дипломирани биолог 
Просјечна оцјена током студија8, стечени академски назив 
8,31, дипломирани биолог  
Постдипломске студије/студије другог циклуса 
Назив институције, година уписа и завршетка 
Универзитет у Београду , Биолошки факултет 
Назив студијског програма, излазног модула 
Мастер 
Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 
8,31, мастер  
Наслов магистарског/мастер рада 
Нема  
Ужа научна/умјетничка област 
 Биолог 
Докторат/студије трећег циклуса 
Назив институције, година уписа и завршетка (датум пријаве и одбране 
дисертације) 
Нема 
Наслов докторске дисертације 
Нема 
Ужа научна област 
Нема 
Претходни избори у звања (институција, звање и период) 
1. Нема 
29. 
3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 
Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора 
Нема 
 
Радови послије посљедњег избора/реизбора10 
Нема 
 
 
4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 
Образовна дјелатност прије првог и/или /посљедњег избора/реизбора 
Нема 
 
Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 
Нема 
 
                                                
8 Просјечна оцјена током основних студија и студија првог и другог циклуса наводи се за кандидате 
који се бирају у звање асистента и вишег асистента. 
9 Навести све претходне изборе у звања. 
10 Навести кратак приказ радова и књига (научних књига, монографија или универзитетских уџбеника) 
релевантних за избор кандидата у академско звање. 



 

 

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 
 
Нема 
 

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

 
6. РЕЗУЛТАТ ИНТЕРВЈУА СА КАНДИДАТИМА11 
Дана 08. 06. 2018. у просторијама Технолошког факултета Универзитета у 
Источном Сарајеву у Зворнику, обављен је интервју са кандидатима 
пријављеним на Конкурс за избор наставника/сарадника Универзитета у 
Источном Сарајеву објављеном 08.05.2018. године, за избор у академско звање 
вишег асистента, ужа научна област Зоологија. 
 
Мишљење комисије: 
 
Кандидат 1. 
Кандидаткиња Маја Палангетић је на интервјуу који је одржан 08. 06. 2018. године 
је оставила позитиван општи утисак са израженом спремношћу за обављање послова 
који се очекују у изборном звању.  
 
Кандидат 2. 
Кандидаткиња Аница Симовић  је на интервјуу који је одржан 08. 06. 2018. године 
је оставила позитиван општи утисак са израженом спремношћу за обављање послова 
који се очекују у изборном звању. 
 
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 ОБРАЗОВАЊУ12 
Дана 08. 06. 2018. у просторијама Технолошког факултета Универзитета у 
Источном Сарајеву у Зворнику, обављена су предавања из наставног предмета 
из уже научне области за који се кандидати бирају. 
 
Мишљење комисије: 
 
Кандидат 1. 
Кандидаткиња Маја Палангетић је на приступном предавању оставила позитиван 
општи утисак. Добро влада материјом, јасно и разложно, сигурно и елоквентно 

                                                
11 Интервију са кандидатима за изборе у академска звања обавља се у складу са чланом 4а. 
Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву 
(Интервију подразумјева непосредан усмени разговор који комисија обавља са кандидатима у 
просторијама факултета/академије. Кандидатима се путем поште доставља позив за интервију у коме 
се наводи  датум, вријеме и мјесто одржавања интервијуа.) 
12 Кандидат за избор у наставно-научно звање, који раније није изводио наставу у високошколским 
установама, дужан је да пред комисијом коју формира вијеће организационе јединице, одржи  
предавање из наставног предмета уже научне/умјетничке области за коју је конкурисао. 



 

 

представља материју и сврсисходно наглашава неопходне елементе.  
Презентација је коректна, прегледна и прати усмено излагање. Све ово указује на 
добро познавање проблематике из области предавања. Предавање је трајало у 
задатом временском оквиру. 
 
Кандидат 2. 
Кандидаткиња Аница Симовић  је на приступном предавању оставила позитиван 
општи утисак. Владање материјом је задовољавајуће, а излагање тачно, са 
недовољним искуством у презентацији. Презентација је обимна са значајним бројем 
непотребних података. Предавање је трајало дуже од задатог временског оквира. 
 

III   ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 
Експлицитно навести у табели у наставку да ли сваки кандидат испуњава услове 
за избор у звање или их не испуњава.  
Први кандидат 
Минимални услови за 
избор у звање13 

испуњава/не 
испуњава 

Навести резултате рада (уколико 
испуњава) 

Завршен први циклус 
студија са најнижом 
просечном просечном 
оценом и на првом и на 
другом циклусу студија 
8,0 или 3,5 

да 8,79 

Завршен други циклус 
студија са најнижом 
просечном просечном 
оценом и на првом и на 
другом циклусу студија 
8,0 или 3,5 

да 9,12 

Додатно остварени резултати рада (осим минимално прописаних) 
Навести преостале публиковане радове, пројекте, менторства, … 
 
Други кандидат и сваки наредни уколико их има (све поновљено као за  
првог) 
Минимални услови за избор у 
звање14 испуњава/не испуњава 

Навести резултате 
рада (уколико 

испуњава) 
Завршен први циклус студија 
са најнижом просечном 
просечном оценом и на првом 
и на другом циклусу студија 
8,0 или 3,5 

да 8,31 

                                                
13 У зависности у које се звање бира кандидат, навести минимално прописане услове на основу члана 
77., 78. и 87. Закона о високом образовању односно на основу члана 37., 38. и 39. Правилника о 
поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву 
14 У зависности у које се звање бира кандидат, навести минимално прописане услове на основу члана 
77., 78. и 87. Закона о високом образовању односно на основу члана 37., 38. и 39. Правилника о 
поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву 



 

 

Завршен други циклус 
студија са најнижом 
просечном просечном оценом 
и на првом и на другом 
циклусу студија 8,0 или 3,5 

да 8,31 

Приједлог кандидата за избор у академско звање виши асистент, ужа научна 
област Зоологија (ужа образовна област Зоологија) 
 
Полазећи од Закона о високом образовању („Сл. Гласник Републике Српске“ бр. 
73/10), Статута Универзитета у Источном Сарајеву и члана 35 Правилника о 
поступку и условима избора академског особља на Универзитету у Источном 
Сарајеву, као и Одлуке Сената Универзитета о вредновању референци за изборе 
сарадника на Универзитету у Источном Сарајеву (бр. 01-С-164-1-XLVII/18) 
којима су прописани услови за избор вишег асистента, а имајући у виду 
ангажовање вишег асистента на предметима из уже научне области Зоологија,  
Комисија предлаже Наставно-научном Вијећу Факултета и Сенату Универзитета 
да Мају (Саво) Палангетић изабере за вишег асистента на ужу научну област 
''Зоологија''.  
 
Образложење:  
 
Оба пријављена кандидати испуњавају опште услове предвиђене Законом о 
високом образовању, као посебне услове обзиром да су поднели доказе о  
завршеним одговарајућим циклусима студија, те да су им просјечне осјене на оба 
циклуса веће од 8.  
 
Анализа приложених докумената указује на (сходно наведеним законима и 
правилницима) разлике у успеху кандидаткиња током студија. 
 
1.  Маја Палангетић је први степен (основне студије) завршила за 5 година са 
просечном оценом 8,79. На основу извршеног вредновања просечна оцена овог 
степена износи 8,9 бодова. Вредновање на основу дужине студирања износи 8,6 
бодова. 
Други степен (мастер студије) завршава за 3 године са просечном оценом 9,1. На 
основу извршеног вредновања просечна оцена овог степена износи 9,1 бод. 
Вредновање на основу дужине студирања износи 7,6 бодова. 
Просек вредновања оцена на оба циклуса ове кандидаткиње износи 8,95. 
Кандидаткиња је приложила саплемент дипломе у којој се налазе оцене из 
предмета релевантних за ужу научну/образовну област за коју се бира. 
Из предмета Зоологија бескичмењака има оцену десет (10), из предмета Зоологија 
хордата има оцену десет (10). 
 
2.  Аница Симовић  је први степен (основне студије) завршила за 9 година са 
просечном оценом 8,3. На основу извршеног вредновања просечна оцена овог 
степена износи 8,3 бодова. Вредновање на основу дужине студирања износи 7,2 
бодова. 
Вредновања на основу успеха у другом степену студија (мастер студије) није 
били могуће спровести јер кандидаткиња није приложила квантитативне 



 

 

показетеље успеха који се траже у Одлуци о вредновању референци за изборе 
сарадника на Универзитету у Источном Сарајеву (бр. 01-С-164-1-XLVII/18). 
Приложена је само оверена фотокопија  „Потврде о признавању стручног 
академског односно научног назива стеченог према прописима Закона о 
универзитету из 2002. године“ издате од стране Биолошког факултета 
Универзитета у Београду 02.02.2012. године, којом се потврђује да је Симовић 
(Радивоја) Аница  на основу члана 31. Закона о изменама и допунама закона о 
виском образовању (Сл. гл. РС 44/2010.); члана 25. Закона о изменама и допунама 
закона о виском образовању из јуна месеца 2010. г стекла диплому и стручни 
назив: Дипломирани биолог, а да је у погледу права овај назив  изједначен са 
академским називом мастер са назнаком звања другог степена дипломских 
академских студија. (Потврда приложена у конкурсној документацији). 
 
Обзиром да не постоје квантитативни показатељи успеха у другом циклусу 
студија, вредновање није извршено ни по броју бодова просечне оцене ни по 
броју бодова у односу на дужину студирања. 
У овом случају приложена просечна оцена из дипломе о завршеним основним 
студијама (8,3) је узета као просек вредновања оцена на оба циклуса (члан 2. 
тачка 2. Одлука бр. 01-С-164-1-XLVII/18). 
Кандидаткиња није приложила додатак дипломи тако да није могуће проценити 
успешност током студија из предмета који су од интереса за ужу 
научну/образовну област за коју се бира. 
 
Из претходно извршених вредновања успеха и одржаног предавања обе 
кандидаткиње, може се закључити да кандидаткиња Маја (Саво) Палангетић 
има значајно боље показатеље успешности и у квантитативном и у квалитативном 
погледу. 
 
На основу свега изнесеног одлучено је као у диспозитиву. 

Ч Л А Н О В И   К О М И С И Ј Е: 

 
_______________________________________________________ 

 
1.__ Доц. др Имре Кризманић _______________, предсједник 

 
 

_______________________________________________________ 
 

2.__ Доц. др Александра Новаковић ________________, члан 
 

_______________________________________________________ 
 

3. __ Др. Оливера Бјелић Чабрило, ванр. проф ________, члан 
 



 

 

 
IV  ИЗДВОЈЕНО ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 
Уколико неко од чланова комисије није сагласан са приједлогом о избору дужан 
је своје издвојено мишљење доставити у писаном облику који чини сасатвни дио 
овог извјештаја комисије.  

 
Ч Л А Н  К О М И С И Ј Е: 

                                              1. ________________________________ 
 
 
Мјесто: ___Зворник____________________ 
Датум: ____08.06. 2018. године__________ 


