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НАСТАВНО –НАУЧНОМ /УМЈЕТНИЧКОМ ВИЈЕЋУ 

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ/АКАДЕМИЈЕ 

СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 

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

асистент, ужа научна/умјетничка област Спортске и рехабилитационе науке (ужа 

образовна област Методика наставе физичког васпитања и Кинезиолошка 

методика) 

 

Одлуком Наставно-научног/умјетничког вијећа Педагошког факултета/академије у 

Бијељини, Универзитета у Источном Сарајеву, број ННВ: 01-311 од 30.5.2019. године, 

именовали смо Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја по 

конкурсу, објављеном у дневном листу “Глас Српске“ од 8. и 9. 5.2019. године, за избор у 

академско звање асистетнт, ужа научна/умјетничка област Спортске и рехабилитационе 

науке (ужа образовна област Методика наставе физичког васпитања и Кинезиолошка 

методика). 

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. Доц.др Небојша Митровић, председник 

Научна област: Медицинске и здравствене науке 

Научно поље: Здравствене науке 

Ужа научна/умјетничка област: Спортске и рехабилитационе науке (Методика наставе 

физичког васпитања и Кинезиолошка методика) 

Датум избора у звање: 2.11.2017. 

Универзитет у Источном Сарајеву 

факултет/академија Педагошки факултет 

 

2. Проф.др Драган Мартиновић, члан 

Научна област: Друштвено-хуманистичке науке 

Научно поље: Методика физичког васпитања 

Ужа научна/умјетничка област Методика наставе физичког васпитања 

Датум избора у звање: 12.12.2012. 

Универзитет у Београду 

факултет/академија Учитељски факултет 

3. Доц.др Слободан Павловић , члан 

Научна област: Друштвено-хуманистичке науке 

Научно поље: Теорија и методика физичког васпитања, спорта и рекреације 

Ужа научна/умјетничка област Методика наставе физичког васпитања 1 и 2. 

Датум избора у звање: 12.10.2017. 

Универзитет у Крагујевцу 

факултет/академија Учитељски факултет, Ужице 

                                                 
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 два (2) кандидата: 

1. Дејан (Далибор) Стевић 

2. Љубица (Коста) Милановић 
 

На основу прегледа конкурсне документације, а поштујући прописане 

чланове
2
 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 39
3
. 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/умјетничком вијећу Педагошког факултета/академије 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 

На Педагошком факултету Бијељина, на шестој сједници Наставно-научног вијећа, 

одржаној 15. 4. 2019. донесена је одлука број 01-194 о расписивању конкурса за 

избор у звање асистента за ужу научну област  Спортске и рехабилитационе науке (ужа 

образовнa област Методика наставе физичког васпитања и Кинезиолошка методика). 

Одлука је потврђена на Сенату Универзитета у Источном Сарајеву 19. 4. 2019. 

Дневни лист, датум објаве конкурса 

„Глас Српске“, од 8. и 9. маја 2019. 

Број кандидата који се бира 

Један (1) 

Звање и назив уже научне/умјетничке области, уже образовне области за коју је 

конкурс расписан, списак предмета 

Избор у академско звање асистент, Спортске и рехабилитационе науке, Методика наставе 

физичког васпитања и Кинезиолошка методика 

Број пријављених кандидата 

Два (2) 

 

II   ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

ПРВИ КАНДИДАТ 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

                                                 
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. 



 

 

Име (име једног родитеља) и презиме 

Дејан (Далибор) Стевић 

Датум и мјесто рођења 

20.9.1995. Бијељина 

Установе у којима је кандидат био запослен 

3 године ради као Саветник за исхрану „Herbalife nutrition“ 

Звања/радна мјеста 

- 

Научна област 
Спортске и рехабилитационе 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 Факултет физичког васпитања и спорта, 2014-

2018. 

Назив студијског програма, излазног модула 

Физичко васпитање, Дипломирани професор физичког васпитања – 240 ЕЦТС 

Просјечна оцјена током студија
4
, стечени академски назив 

9,10; Дипломирани професор физичког васпитања 

Постдипломске студије/студије другог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка 

Универзитет у Источном Сарајеву Факултет физичког васпитања и спорта, 2018- 

Назив студијског програма, излазног модула 

Физичко васпитање,  

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 

-;  

Наслов магистарског/мастер рада 

 

Ужа научна/умјетничка област 

Спортске и рехабилитационе науке 

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) 

- 

3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора 

Stević, D., Mitrović, N., Stević, D. (2018). Razlike u zastupljenosti deformiteta kičmenog 

                                                 
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. 



 

 

stuba između dečaka mlađeg školskog uzrasta iz Foče i Bijeljine. U Zborniku radova 4. 

Međunarodne naučne konferencija,“ Antropološki i teoantropološki pogled na fizičke 

aktivnosti od Konstantina velikog do danas`17“ (157-163). Kopaonik: Fakultet sporta i 

fizičkog vaspitanja. 

 

Sprovedeno je transverzalno istraživanje, koje je imalo za cilj da ispita razlike u 

zastupljenosti deformiteta kičmenog stuba kod dečaka mlađeg školskog uzrasta iz Foče i 

Bijeljine (Bosna i Hercegovina). Uzorak ispitanika činilo je 140 dečaka mlađeg školskog 

uzrasta, koji su podeljeni u dva subuzorka, jedan su činili dečaci iz Foče, i to njih 65, a 

drugi su činili dečaci iz Bijeljine, njih 75. Istraživanje je realizovano u školskoj 2016/2017., 

a svi ispitanici su u trentnku merenja pohađali drugo polugodište drugog razreda osnovnih 

škola „Jovan Dučić“ iz Bijljine i „Sveti Sava“ iz Foče. Za analizu zastupljenosti deformiteta 

kičmenog stuba kod analiziranih dečaka korištena je jedna od najsavremenijih 

kompjuterskih metoda koja u 3D formatu meri zakrivlјenost kičmenog stuba Win Spine 

Pointer Zebris Medical. Analiza dobijenih rezultata je pokazala da ne postoje statistički 

značajne razlike u zastupljenosti deformiteta kičmenog stuba između dečaka iz Foče i 

Bijeljine. 

 

Stević, D., Mitrović, N., Stević, D. (2019). Efekti programiranog transformacionog 

vežbanja po modelu Školice sporta Pedagoškog fakulteta na promene u motoričkim 

sposobnostima kod dece. U Zborniku radova 5. Međunarodne naučne konferencija,“ 

Antropološki i teoantropološki pogled na fizičke aktivnosti od Konstantina velikog do 

danas`18“ . Kopaonik: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja. 

 

Razvoj motoričkih sposobnosti je od neprocenjivog značaja u predškolskom uzrastu. 

Nedostatak motoričkih aktivnosti kod dece u ovom periodu veoma negativno utiče na 

zdravlje deteta. Sprovedeno je istraživanje sa ciljem da se ispitaju efekti programiranog 

transformacionog vežbanja po modelu Školice sporta Pedagoškog fakulteta u Bijeljini na 

promene u motoričkim sposobnostima kod dece predškolskog uzrasta. Uzorak ispitanika 

činilo je 60 dece, podeljenih u dve grupe, eksperimentalnu i kontrolnu grupu. 

Eksperimentalna grupa bila je podvrgnuta programiranom transformacionom vežbanju po 

modelu Školce sporta Pedagoškog fakulteta, dok su kontrolnu grupu činila deca koja su 

pohađala predškolsku ustanovu „Čika Jova Zmaj“ iz Bijeljine i koji su radili po planu i 

programu predviđenom za 2017/18 godinu propisanom od strane Ministarstva prosvete i 

kulture Republike Srpske. Eksperimentalni program trajao je dvanaest nedelja. Primenjeno 

je šest testova za procenu motoričkih sposobnosti iz baterije motoričkih testova po modelu 

Bala, Stojanović, Stojanović, (2007). Na osnovu dobijenih rezultata na finalnom merenju, 

dobijene su i precizno obrazložene sve pojave koje su rezultat eksperimentalnog programa 

po modelu rada Školice sporta. 

 

 

Учешће на конгресима и научним скуповима: 

 

1. Stević, D., Mitrović, N., Stević, D. (2017). Razlike u zastupljenosti deformiteta 

kičmenog stuba između dečaka mlađeg školskog uzrasta iz Foče i Bijeljine. 4. 

Međunarodna naučna konferencija „Antropološki i teoantropološki pogled na 

fizičke aktivnosti od Konstantina velikog do danas”. Kopaonik: Fakultet sporta i 

fizičkog vaspitanja. Univerzitet u Prištini. 



 

 

2. Stević, D., Mitrović, N., Stević, D. (2018). Efekti kineziološkog vežbanja po 

modelu Školice sporta Pedagoškog fakulteta na promene u morfološkim 

karakteristikama predškolske dece. 8. Međunarodna konferencija "Sportske nauke i 

zdravlje". Banja Luka: Panevropski univerzitet ''Apeiron'' (Fakultet sportskih nauka, 

Fakultet zdravstvenih nauka). 

3. Stević, D., Mitrović, N., Stević, D. (2018). Efekti programiranog transformacionog 

Vežbanja po modelu Školice sporta Pedagoškog fakulteta na promene u motoričkim 

sposobnostima kode dece. 5. Međunarodna naučna konferencija „Antropološki i 

teoantropološki pogled na fizičke aktivnosti od Konstantina velikog do danas”. 

Kopaonik: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja. Univerzitet u Prištini. 

4. Mitrović, N., Stević, D., Idrizović, K., Stević, D. (2019). Zastupljenost deformiteta 

stopala kod članova odbojkaške akademije. 6. Međunarodna naučna konferencija 

„Antropološki i teoantropološki pogled na fizičke aktivnosti od Konstantina velikog 

do danas”, 20-23. Mart, 2019. Kopaonik: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja. 

Univerzitet u Prištini. 

 

Радови послије првог избора 

- 

Радови послије посљедњег избора/реизбора
5
 

- 

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Образовна дјелатност прије првог избора 

 

Свој педагошки рад Кандидат је започео као Саветник за исхрану „Herbalife 

nutrition“, где са великим успехом ради већ 3 године. 

 

Образовна дјелатност послијепрвог избора 

- 

Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 

- 

 

Навести све активности (уџбеници и друге образовне публикације, предмети на 

којима је кандидат ангажован, гостујућа настава, резултате анкете
6
, менторство

7
) 

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Учешће у научно-истраживачким и развојним пројектима: 

Преваленција деформитета стопала и гојазности код деце предшколског и млађег 

школског узраста - Млади истраживач Уговор број 19/6-020/961-151/18 закључен 

31.12.2018. 

 

II   ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

                                                 
5
 Навести кратак приказ радова и књига (научних књига, монографија или универзитетских уџбеника) 

релевантних за избор кандидата у академско звање. 
6
 Као доказ о резултатима студентске анкете кандидат прилаже сопствене оцјене штампане из базе. 

7
 Уколико постоје менторства (магистарски/мастер рад или докторска дисертација) навести име и 

презиме кандидата, факултет, ужу научну област рада. 



 

 

ДРУГИ КАНДИДАТ 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Име (име једног родитеља) и презиме 

Љубица (Коста) Милановић 

Датум и мјесто рођења 

12.9.1985. Власеница 

Установе у којима је кандидат био запослен 

Година 2012.Приправник у одељењу за привреду и друштвене делатности Општине 

Милићи, рад у службама. ЈУ „Спортски центар Милићи“ и ЈУ „Центар за социјални 

рад“. 

 

Година од 2009 до 2015. Кореограф латино америчких и стандардних плесова, тренер 

аеробика, фитнеса, пилатеса и јоге 

 

Од 2014 стално запослена у ЈУ Основна школа „Алекса Јакшић“ као педагог школе. 

Звања/радна мјеста 

Педагог школе 

Научна област 
- 

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 Факултет физичког васпитања и спорта, 2004-

2008. 

Назив студијског програма, излазног модула 

Професор физичке културе 

Просјечна оцјена током студија
8
, стечени академски назив 

Кандидаткиња није доставила просечну оцену током студија; Професор физичке 

културе 

Назив институције, година уписа и завршетка 

Универзитет у Источном Сарајеву Филозофски факултет 2005-2012. 

Назив студијског програма, излазног модула 

Педагогија, Дипломирани педагог 

Просјечна оцјена током студија
9
, стечени академски назив 

Кандидаткиња није доставила просечну оцену током студија; Дипломирани педагог 

Постдипломске студије/студије другог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка 

Универзитет у Источном Сарајеву Факултет физичког васпитања и спорта, 2008-

2010. 

Назив студијског програма, излазног модула 

Магистар наука физичке културе 

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

који се бирају у звање асистента и вишег асистента. 



 

 

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 

10,00;  

Наслов магистарског/мастер рада 

„Утицај програма рада ритмичко спортске гимнастике и плеса на повећање 

флексибилности девојчица“ на потврди о просечној оцени магистарских студија дата 

је једна тема магистарског рада, док је на дипломи дата друга тема магистарског рада 

„Утицај пливања на постурални статус кичменог стуба“. 

Ужа научна/умјетничка област 

Спортске и рехабилитационе науке 

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) 

- 

3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора 

- 

Радови послије првог избора 

- 

Радови послије посљедњег избора/реизбора
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- 

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Образовна дјелатност прије првог избора 

 

Свој педагошки рад Кандидат је започео као кореограф и тренер, где је паралелно 

радила у службама општине Милићи, након чега је добила ангажман у ЈУ Основна 

школа „Алекса Јакшић“ где стално запослена ради као педагог школе. 

 

Образовна дјелатност послије првог избора 

- 

Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 

- 

 

Навести све активности (уџбеници и друге образовне публикације, предмети на 

којима је кандидат ангажован, гостујућа настава, резултате анкете
11

, менторство
12

) 

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Учешће у научно-истраживачким и развојним пројектима: 

- 
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 Навести кратак приказ радова и књига (научних књига, монографија или универзитетских уџбеника) 

релевантних за избор кандидата у академско звање. 
11

 Као доказ о резултатима студентске анкете кандидат прилаже сопствене оцјене штампане из базе. 
12

 Уколико постоје менторства (магистарски/мастер рад или докторска дисертација) навести име и 

презиме кандидата, факултет, ужу научну област рада. 



 

 

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

6. РЕЗУЛТАТ ИНТЕРВЈУА СА КАНДИДАТИМА
13

 

У складу са чланом 4а. Правилника о поступку и условима избора академског особља 

Универзитета у Источном Сарајеву, интервју са кандидатom Комисија је обавила 

дана 7.6.2019. године, са почетком у 10,00 часова, у просторијама Педагошког 

факултета у Бијељини.  

 

Први кандидат, Дејан Стевић, доставио је сву неопходну документацију, предвиђену 

Законом о раду, Законом о високом образовању и Правилником о поступку и 

условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву. Кандидат се 

посебно истакао током студирања на Факултету физичког васпитања и спорта где је 

за изузетан успех током студија награђен Плакетом Универзитета у Источном 

Сарајеву као најбољи студент генерације, показао јасну опредељеност и спремност за 

наставак своје научне и стручне каријере. Та опредељеност и спремност за даље 

бављење научно истраживачким радом огледа се у активном писању научних радова 

и учешћем у Међународним научним конференцијама. Дејан Стевић је објавио два 

научна рада, учествовао на четири међународне научне конференције, те био активан 

део пројектног тима на имплементацији научно истраживачког пројекта  

„Преваленција деформитета стопала и гојазности код деце предшколског и млађег 

школског узраста“ - млади истраживач. Комисија је констатовала да кандидат 

поседује све вредности и квалитете неопходне за даљи наставни и научно -

истраживачки рад и напредовање, посебно имајући на уму године старости и 

постигнути успех на првом циклусу студија, што је у складу са препорукама Владе 

Републике Српске о запошљавању најбољих студената. 

 

Други кандидат, Љубица Милановић, није доставила сву документацију предвиђену 

Законом о раду, Законом о високом образовању и Правилником о поступку и 

условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву. 

Кандидаткиња није доставила уверење о просеку оцена са првог циклуса студија, 

иако је на интервју рекла да има минималне услове за избор у звање асистента, али је 

доставила просек оцена са постдипломских студија. Љубица Милановић није 

доставила ни библиографију радова нити по један примерак истих, иако је на 

усменом интервју тврдила да има публиковане радове у области спортских и 

рехабилитационих наука. На основу усменог интервјуа Комисија констатује да 

кандидаткиња Љубица Милановић поседује неопходне вредности и квалитете за 

даљи наставни и научно-истраживачки рад, али Комисија у то није могла у 

потпуности да се увери због недостатка писане документације.  

 

7. ИНФОРМАЦИЈА О ОДРЖАНОМ ПРЕДАВАЊУ ИЗ НАСТАВНОГ 

ПРЕДМЕТА КОЈИ ПРИПАДА УЖОЈ НАУЧНОЈ/УМЈЕТНИЧКОЈ ОБЛАСТИ 
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 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.) 



 

 

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

ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ
14

 

 

 

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: Дејан Стевић 

Завршен степен 

академских студија 
испуњава 

 

Минимална просечна 

оцена на основним 

студијама 8,00 
испуњава 

Кандидат Дејан Стевић, испуњава 

овај услов са општом просечном 

оценом 9,10; Кандидат је и 

носилац Плакете Универзитета у 

Источном Сарајеву као најбољи 

студент генерације. 

Други кандидат: Љубица Милановић 

Завршен степен 

академских студија 
испуњава 

 

Минимална просечна 

оцена на основним 

студијама 8,00 

не испуњава 

Кандидаткиња је на интервјуу 

изјавила да поседује минималну 

просечну оцену, али у конкурсној 

документацији није приложила 

уверење о положеним испитима и 

просечној оцени на првом 

циклусу студија која предвиђена 

Законом о високом образовању и 

Правилником о поступку и 

условима избора академског 

особља Универзитета у Источном 

Сарајеву. 

Додатно остварени резултати рада (осим минимално прописаних) 

 

Пројекцијом изложених података и чињеница из претходне анализе о стручној и 

научној делатности кандидата Дејана Стевића и Љубице Милановић, и увидом у 

конкурсну документацију утврђено је да кандидат Дејан Стевић испуњава опште 

и посебне услове предвиђене Законом о раду, Законом о високом образовању и 

Правилником о поступку и условима избора академског особља Универзитета у 

Источном Сарајеву за избор у звање асистента на Педагошком факултету 

Бијељина. Чланови комисије су посебно имали у виду изузетан успех током 

студирања и високу просечну оцену на првом циклусу студија која је награђена 

Плакетом Универзитета у Источном Сарајеву, завидан број учешћа на 

међународним научним конференцијама и број објављених радова с обзиром на 

године старости пријављеног кандидата, учешће на имплементацији пројекта 
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 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. 



 

 

финансираног од стране Владе Републике Српске. 

Комисија са посебним задовољством предлаже Научно-наставном већу 

Педагошког факултета Универзитета у Источном Сарајеву и Сенату 

Универзитета у Источном Сарајеву да се, по основу расписаног Конкурса, 

пријављени кандидат Дејан Стевић изабере у звање асистетнта, за ужу 

научну област Спортске и рехабилитационе науке (Методика наставе физичког 

васпитања и Кинезиолошка методика) на Педагошком факултету у Бијељини, 

Универзитета у Источном Сарајеву. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

Ч Л А Н О В И   К О М И С И Ј Е: 

 

1. ____________________________________________ 

Доц.др Небојша Митровић, предсједник 

 

2. ____________________________________________ 

Проф.др Драган Мартиновић, члан 

 

3. ____________________________________________ 

Доц.др Слободан Павловић, 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: Бијељина 

Датум: 7. 6. 2019. 


