
 

Прилог бр. 1. 
НАСТАВНО –НАУЧНОМ /УМЈЕТНИЧКОМ ВИЈЕЋУ 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА/АКАДЕМИЈЕ 

СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 

 
Предмет:  Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање 

виши асистент, ужа научна област Шумарство 

 

Одлуком Наставно-научног вијећа Пољопривредног факултета у Источном Сарајеву, 

Универзитета у Источном Сарајеву, број ННВ: 04-1308/18 од 13.09.2018 године, именовани 

смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја по конкурсу, 

објављеном у дневном листу “ГЛАС СРПСКЕ“ од 18.07.2018. године, за избор у академско 

звање Виши асистент, ужа научна област Шумарство  

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. Др Љубомир Летић, редовни професор у пензији, предсједник комисије 

Научна област Биотехничке науке 

Научно поље  Шумарство 

Ужа научна/умјетничка област: Ерозија и конзервација земљишта   

Датум избора у звање 08.05.2001.   

Универзитет у Београду  

Шумарски факултет 

2. Др Саша Орловић, редовни професор, члан 

Научна област Биотехничке науке 

Научно поље Шумарство 

Ужа научна/умјетничка област: Генетика и оплемењивање шумског и украсног дрвећа 

Датум избора у звање: 02.06.2010. 

Универзитет у Новом Саду  

Пољопривредни факултет 

3. Др Марко Гутаљ, доцент, члан 

Научна област Пољопривредне науке  

Научно поље Пољопривредне биљне науке, Шумарство и рибарство 

Ужа научна/умјетничка област: Шумарство 

Датум избора у звање: 26.05.2016. 

Универзитет у Источном Сарајеву  

Пољопривредни факултет 

 

 

                                                 
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 пријавио се 1 (један) кандидат: 

1. Бобан (Радмило) Милетић 
 

На основу прегледа конкурсне документације, а поштујући прописане 

чланове2 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 393. Правилника о 

поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву, 

Комисија за писање извјештаја о пријављеним кандидатима за изборе у звања, 

Наставно-научном вијећу Пољопривредног 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 

Наставно научно вијеће Одлука број 04-920/18 од 03.07.2018. 

Дневни лист, датум објаве конкурса 

“ГЛАС СРПСКЕ“ од 18.07.2018. године 

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, ужа научна област Шумарство 

Број пријављених кандидата 

1 (један) 

 

II   ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

ПРВИ КАНДИДАТ 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Име (име једног родитеља) и презиме 

Бобан (Радмило) Милетић 

Датум и мјесто рођења 

20.12.1992. Фоча 

Установе у којима је кандидат био запослен 

Универзитет у Источном Сарајеву, Пољопривредни факултет (траје) 

Звања/радна мјеста 

 Асистент 

                                                 
2 У зависности од звања у које се кандидат бира, наводи се члан 77. или 78. или 87. 
3 У зависности од звања у које се кандидат бира, наводи се члан 37. или 38. или 39. 



 

 

Научна област 

Пољопривредне науке 

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима 

- 

2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА 

Основне студије/студије првог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка  

Универзитет у Источном Сарајеву, Пољопривредни факултет, 2011/2015 

Назив студијског програма, излазног модула 

Шумарство 

Просјечна оцјена током студија4, стечени академски назив 

8,27; дипломирани инжењер шумарства (240 ЕCTS) 

Постдипломске студије/студије другог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка 

Универзитет у Београду, Шумарски факултет, 2016/2018 

Назив студијског програма, излазног модула 

Шумарство, Коришћење шумских и ловних ресурса 

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 

9,75; Мастер инжењер шумарства (60 ЕСПБ) 

Наслов магистарског/мастер рада 

„Ефикасност рада зглобног шумског трактора у чистим састојинама букве на 

подручју ШГ „Бирач“ Власеница“ 

Ужа научна/умјетничка област 

Коришћење шумских и ловних ресурса 

Докторат/студије трећег циклуса 

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

- 

Наслов докторске дисертације 

- 

Ужа научна област 

- 

Претходни избори у звања (институција, звање и период) 

1. Универзитет у Источном Сарајеву, Пољопривредни факултет, Асистент: 2016-2020 

3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора 

- 

Радови послије посљедњег избора/реизбора5 

- 

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Образовна дјелатност прије првог и/или /посљедњег избора/реизбора 

- 

Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 

                                                 
4 Просјечна оцјена током основних студија и студија првог и другог циклуса наводи се за кандидате 

који се бирају у звање асистента и вишег асистента. 
5 Навести кратак приказ радова и књига (научних књига, монографија или универзитетских уџбеника) 

релевантних за избор кандидата у академско звање. 



 

 

 

Бобан Милетић, ма, је од избора у звање асистента, успјешно изводио вјежбе и 

практичну наставу из предмета Дендрологија и Геодезија (за студенте прве године), 

Ловство са заштитом шумске фауне и Фитоценологија у шумарству (за студенте 

друге године студија), као и вјежбе и практичну наставу из предмета Искоришћавање 

шума (за студенте треће године студија) на студијском програму Шумарство, 

Пољопривредног факултета Универзитета у Источном Сарајеву. Додатно, у току 

академске 2017/2018. године обављао је вјежбе из предмета Генетика са 

оплемењивањем биља, Шумски производи и Заштићена шумска подручја. Послове 

асистента обавља савјесно, а однос према студентима је коректан. У току свог рада 

кандидат је показао позитиван педагошки и наставни квалитет. Резултати студентске 

анкете за академску 2017/2018. годину показали су да je кандидат Бобан Милетић 

оцјењен високом просјечном оцјеном од стране учесника у анкети (4,53). 

 

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 
 

Стручна дјелатност кандидата од избора у звање асистента, па до данас обухвата 

проблеме везане за област Шумарства, с акцентом на Коришћење шумских и ловних 

ресурса. Кандидат је у пријави навео похађање више стручних курсева из различитих 

области: 

1. Љетна школа из области: „Усавршавање технологије пољопривредне 

произдводње и шумског газдовања“ од 18 до 26 јуна 2017. године, Федерална 

државна буџетска просвјетна установа високог стручног образовања 

„Вороњешки државни пољопривредни универзитет - Император Петар I“ 

2. Љетна школа из области: „Руски језик. Техника превода“, од 17 до 23 јуна 

2018. године, Федерална државна буџетска просвјетна установа високог 

стручног образовања „Вороњешки државни пољопривредни универзитет - 

Император Петар I 

3. Предавач на семинару: „Засади за производњу биомасе у кратким 

турнусима“, HORIZON 2020, представљена тема: „Искориштавање биомасе 

произведене у засадима у кратким турнусима“, Власеница 9.12.2016. 
 

Кандидату је поводом културно-образовне и привредне сарадње уручена Захвалница 

од стране Општине Чајниче, Република Српска.   

 

За све горе наведене ставке кандидат је доставио документацију. 

 

6. РЕЗУЛТАТ ИНТЕРВЈУА СА КАНДИДАТИМА6 
 

Интервју са кандидатом обављен 19.10.2018. у просторијама студијског програма 

Шумарство, Пољопривредног факултета у Источном Сарајеву. На основу извршеног 

интервјуа са кандидатом Бобаном Милетићем, као и његовог досадашњег рада, 

Комисија са задовољством закључује да је кандидат својим знањем и елоквентношћу 

                                                 
6 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.) 



 

 

у потпуности испунио потребне критеријуме.  
 

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 ОБРАЗОВАЊУ7 

 

Кандидат Бобан Милетић, ма, је од избора у звање асистента до данас активно 

изводиo наставу на предметима Дендрологија, Геодезија, Фитоценологија у 

шумарству, Ловство са заштитом шумске фауне и Искоришћавање шума на 

Пољопривредном факултету Универзитета у Источном Сарајеву, те у складу са 

чланом 93. Закона о високом образовању РС, није било потребе организовати 

предавање. 

 

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 звање8 

испуњава/не 

испуњава 

Навести резултате рада (уколико 

испуњава) 

Просјечна оцјена на првом 

циклусу студија 
ДА 

Диплома и додатак дипломи са 

просјеком оцјена 

Просјечна оцјена на 

другом циклусу студија 
ДА 

Увјерење о стеченом звању 

мастер инжењер шумарства са 

просјеком оцјена 

Научни степен-Мастер 

инжењер шумарства 
ДА 

Одбрањен мастер рад под 

називом: „Ефикасност рада 

зглобног шумског трактора у 

чистим састојинама букве на 

подручју ШГ „Бирач“ Власеница“ 

Додатно остварени резултати рада (осим минимално прописаних) 

 

 

На основу достављеног конкурсног материјала, Комисија за писање извјештаја за 

избор у звање вишег асистента за ужу научну област Шумарство, констатује да се 

на конкурс пријавио 1 кандидат. 

Пријављени кандидат је Бобан Милетић, мастер инжењер шумарства. 

Из приказаних података и достављеног конкурсног материјала, те анализе рада у 

претходном периоду кандидата Бобана Милетића, као асистента, може се 

закључити да је кандидат успјешно завршио мастер студије и одбранио мастер 

рад на Шумарском факултету, Универзитета у Београду, Република Србија. 

                                                 
7 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. 
8 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 



 

 

Такође, успјешно је изводио вјежбе из предмета: Дендрологија, Геодезија, 

Фитоценологија у шумарству, Лосвство са заштитом шумске фауне и 

Искоришћавање шума на студијском програму Шумарство Пољопривредног 

факултета, Универзитета у Источном Сарајеву.  

Цјенећи досадашњи рад кандидата, Комисија сматра да Бобан Милетић, ма, 

асистент, испуњава све услове предвиђене чланом 77. Закона о високом 

образовању и Правилнику о поступку и условима избора академског особља 

Универзитета у Источном Сарајеву, те са задовољством предлаже Научно-

наставном вијећу Пољопривредног факултета у Источном Сарајеву да се Бобан 

Милетић, ма, асистент, изабере у звање вишег асистента за ужу научну област 

Шумарство на Пољопривредном факултету Универзитета у Источном Сарајеву. 

 

Ч Л А Н О В И   К О М И С И Ј Е: 

1. Др Љубомир Летић, редовни професор, предсједник  

_____________________________________________________ 

2. Др Саша Орловић, редовни професор, члан 

 

_____________________________________________________ 

 

3. Др Марко Гутаљ, доцент, 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 саставни дио 

овог извјештаја комисије.  

 

Ч Л А Н  К О М И С И Ј Е: 

                                              1. ________________________________ 

Мјесто: Власеница  

Датум:19.10.2018. година  


