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НАСТАВНО–НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА  

СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
 

ПРЕДМЕТ: Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор асистента, ужа 

научна/умјетничка област ШУМАРСТВО. 

 

Одлуком Наставно–научног вијећа Пољопривредног факултета Универзитета у 

Источном Сарајеву, број ННВ: 02-699/19 од 27.05.2019. године, именована је Комисија 

за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја по конкурсу, објављеном у 

дневном листу “ГЛАС СРПСКЕ“ од 12.05.2019. године, за избор сарадника у звање 

асистента, ужа научна област Шумарство. 

 

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 Саша Орловић, редовни професор, предсједник  

Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет 

Ужа научна област: Хортикултура и пејзажна култура (Правилник о ужим 

научним областима на Пољопривредном факултету у Новом Саду) 

Датум избора у звање: 3.6.2010. 

 

2. Др Братислав Матовић, доцент, члан  

Универзитет у Новом Саду, Институт за низијско шумарство и животну средину 

Научна област: Пољопривредне науке 

Научно поље: Пољопривредне биљне науке, шумарство и рибарство 

Ужа научна област: Шумарство 

Датум избора у звање: 24.03.2016. 

 

 
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. 



 

 
 

3. Др Зоран Галић, доцент, члан 

Универзитет у Новом Саду, Институт за низијско шумарство и животну 

средину  

Научна област: Пољопривредне науке 

Научно поље: Пољопривредне биљне науке, шумарство и рибарство  

Ужа научна област: Шумарство 

Датум избора у звање: 24.03.2016. 

 

На претходно наведени конкурс пријавило се седам (7) кандидата
2
: 

 

Редни 

број Име и презиме 

 

Датум 

пријема 

 

Број 

протокола 

 

Адреса 

1.  Дарко (Бобан) Новичић 17.5.2019. 01-646/19 Китовнице бб, Зворник 

2.  Тодор (Гојко)Ђорем 17.5.2019. 01-647/19 Карађорђева 46, Калиновик 

3.  Сузана (Страхиња) Ђокић 20.5.2019. 01-657/19 Викенд насеље 53, Хан Пијесак 

4.  Јована (Александар) Ђогић 22.5.2019. 01-675/19 Топлик III, Власеница 

5.  Маријана (Десимир) Настић 22.5.2019. 01-676/19 Петра Кочића 1, Власеница 

6.  Драгана (Даница) Лакић 23.5.2019. 01-684/19 Светосавска 46, Власеница 

7.  Сњежана (Душан) Вучетић 24.5.2019. 01-689/19 Петра Кочића 6, Власеница 

 

Приликом прегледа Конкурсне документације утврђено је да је пријава кандидата Дарка 

Новичића неуредна јер пријава на Конкурс није потписана, а пријава кандидата Сузане 

Ђокић непотпуна јер није достављен доказ о испуњености услова из члана 77. Закона о 

високом образовању. По одредбама Конкурса неуредне, непотпуне и неблаговремене 

пријаве се не узимају у разматрање те кандидати Дарко Новичић и Сузана Ђокић нису 

позвани на интервју. 

На заказани интервју који је одржан 28.09.2019. године, иако су уредно позвани, нису се 

појавили сљедећи кандидати: 

1. Маријана Настић 

2. Драгана Лакић 

3. Сњежана Вучетић 

На  основу  прегледа конкурсне документације, а поштујући члан 77
3
. Закона о високом 

образовању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 

44/15, 90/16, 31/18 и 26/19), чланове 148. и 149. Статута Универзитета у Источном 

Сарајеву и чланове 5, 6 и 37
4
. Правилника о поступку и условима избора академског 

особља Универзитета у Источном Сарајеву, Комисија за писање извјештаја о 

пријављеним кандидатима за избор сарадника и звање асистента, Наставно–Научном 

Вијећу Пољопривредног факултета и Сенату Универзитета у Источном Сарајеву подноси 

сљедећи Извјештај на даље одлучивање: 

 

 

 

 

 

 
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. 

 

 



 

ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ 

I ПOДАЦИ О КОНКУРСУ 

Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке 

Одлуком Сената број: 01-С-158-LXIV/19 од 19.04.2019.  Универзитет у Источном Сарајеву 

објављује Конкурс број 2000/19 од 06.05.2019. године, за избор у звање доцента за ужу 

научну област Шумарство 

Дневни лист, датум објаве конкурса 

ГЛАС СРПСКЕ, датум: 12.05.2019. године 

Број кандидата који се бира 

Један (1) 

Звање и назив уже научне области закоју је конкурс расписан 

Асистент, за ужу научну област Шумарство 

Број пријављених кандидата 

Седам (7) 

II ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА  

ПРВИ КАНДИДАТ 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Име (име једног родитеља) и презиме 

Тодор (Гојко) Ђорем 

Датум и мјесто рођења 

03.09.1994. године, Србиње 

Установе у којима је кандидат био запослен 

- ЈПШ ,, Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, ШГ ,, Зеленгора“ Калиновик, Омладинска бр. 

11 (од 03.09.2018-) 

Звања/радна мјеста 

- Дипломирани инжењер шумарства- приправник (од 03.09.2018-) 

Научна област 

Шумарство 

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, 2013-2017. 

Назив студијског програма, излазног модула 

Студијски програм Шумарство- дипломирани инжењер шумарства (240 ЕЦТС бодова) 

Просјечна оцјена током студија
5

, стечени академски назив 

9,32, дипл.инж.шумарства 

Постдипломске студије/студије другог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка 

Универзитет Београду, Шумарски факултет, 2017-данас. 

Назив студијског програма, излазног модула 

Студијски програм Шумарство- мастер инжењер шумарства (300 ЕЦТС бодова) 

Наслов магистарског/мастер рада 

 

Ужа научна/умјетничка област 

Шумарство 
 
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. 

 

 



 

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./ 

2.6 

3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА  

Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора 

/ 

Радови послије посљедњег избора/реизбора
7 

/ 

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА  

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

/ 

Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 
Навести све активности (уџбеници и друге образовне публикације, предмети на којима је кандидат ангажован, 

гостујућа настава, резултате анкете8, менторство9)/ 

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 
Навести учешће у НИ пројектима (одобрени и завршени: назив НИ пројекта са ознаком, период реализације, да ли 

је кандидат руководилац или учесник). Остале стручне дјелатности.  / 

ДРУГИ КАНДИДАТ 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Име (име једног родитеља) и презиме 

Јована (Александар) Ђогић 

Датум и мјесто рођења 

20.11.1993. године, Милићи 

Установе у којима је кандидат био запослен 

- ЈУ Средњошколски центар „Милорад Влачић“, Власеница, Светих апостола Петра и 

Павла 37  (01.09.2017-31.08.2018 и 04.09.2018-31.08.2019) 

Звања/радна мјеста 

- Дипломирани инжењер шумарства- приправник (01.09.2017-31.08.2018 и 04.09.2018-

31.08.2019) 

Научна област 

Шумарство 

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, 2012-2016. 

Назив студијског програма, излазног модула 

Студијски програм Шумарство- дипломирани инжењер шумарства (240 ЕЦТС 

бодова) 
6 Навести све претходне изборе у звања. 
7 Навести кратак приказ радова и књига (научних књига, монографија или универзитетских уџбеника) 

релевантних за избор кандидата у академско звање. 
8 Као доказ о резултатима студентске анкете кандидат прилаже сопствене оцјене штампане из базе. 
9 Уколико постоје менторства (магистарски/мастер рад или докторска дисертација) навести име и презиме 

кандидата, факултет, ужу научну област рада. 



 

 

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 

8,95, дипл.инж.шумарства 

Постдипломске студије/студије другог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка 

Универзитет у Београду, Шумарски факултет, 2017-данас. 

Назив студијског програма, излазног модула 

Студијски програм Шумарство- мастер инжењер шумарства (300 ЕЦТС бодова) 

Наслов магистарског/мастер рада 

/ 

Ужа научна/умјетничка област 

Шумарство 

 

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)
6 

3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА  

Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора 

/ 

Радови послије посљедњег избора/реизбора 

/ 

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА  

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

/ 

Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 
Навести све активности (уџбеници и друге образовне публикације, предмети на којима је кандидат ангажован, 

гостујућа настава, резултате анкете, менторство) / 

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 
Навести учешће у НИ пројектима (одобрени и завршени: назив НИ пројекта са ознаком, период реализације, да ли 

је кандидат руководилац или учесник). Остале стручне дјелатности. 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. РЕЗУЛТАТ ИНТЕРВЈУА СА КАНДИДАТИМА
10

 

Интервју са кандидатима Тодором Ђоремом и Јованом Ђогић обављен је 28.09.2019. године 

у просторијама Пољопривредног факултета Универзитета у Источном Сарајеву, одјељење 

Власеница са почетком у 8:00 часова. Усмени интервју  је обухватио је сљедећа питања: 

- Општа знања и способности потребних за стручан и ефикасан рад на високошколској 

установи, 

- Познавања описа посла радног мјеста асистента, 

- Схватање позива сарадника асистента, 

- Лични и професионални циљеви, 

- Очекивања од рада на Факултету, 

- Разлози пријаве на Конкурс и општа мотивација 

На основу спроведеног интервјуа са кандидатом Тодором Ђоремом, Комисија закључује да је да 

је кандидат на постављена питања дао конкретне и комплетне одговоре. 

На основу спроведеног интервјуа са кандидатом Јованом Ђогић, Комисија закључује да је да је 

кандидат показао делимичну компетентност на постављена питања. 

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
11 

/ 

 

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: Тодор (Гојко) Ђорем 
Минимални услови за 

избор у звање
12

 

испуњава/ 

не испуњава 

Навести резултате 

рада (уколико испуњава) 

Завршен први циклус студија 

са најмање 240 ECTS бодова 

испуњава Дип.инж.шумарства, 240 ECTS 

бодова, Пољопривредни факултет 

Источно Сарајево, студијски 

програм шумарство 

Просјечна оцјена током 

студирања од најмање 8 

(осам) 

испуњава Кандидат је у току студија 

остварио просјечну оцјену 9,32 

Додатно остварени резултати рада (осим минимално прописаних) 
Навести преостале публиковане радове, пројекте, менторства, …  / 

10

Интервју 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 (Интервју подразумјева 

непосредан усмени разговор који комисија обавља са кандидатима у просторијама факултета/академије. 

Кандидатима се путем поште доставља позив за интервју у коме се наводи датум, вријеме и мјесто 

одржавања интервјуа.) 
11

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. 
12

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 

 

 

 

 



 

 

Други кандидат Јована (Александар) Ђогић 
Минимални услови за 

избор у звање 

испуњава/ 

не испуњава 

Навести резултате 

рада (уколико испуњава) 

Завршен први циклус студија 

са најмање 240 ECTS бодова 

испуњава Дип.инж.шумарства, 240 ECTS 

бодова, Пољопривредни факултет 

Источно Сарајево, студијски 

програм шумарство 

Просјечна оцјена током 

студирања од најмање 8 

(осам) 

испуњава Кандидат је у току студија 

остварио просјечну оцјену 8,95 

Додатно остварени резултати рада (осим минимално прописаних) 

Навести преостале публиковане радове, пројекте, менторства, … 
Приједлог кандидата за избор у академско звање (навести звање, ужу научну/умјетничку и образовну област за 

коју се кандидат предлаже) са образложењем приједлога комисије. Уколико један или више кандидата 

задовољавају услове за избор у звање према конкурсу, комисија мора дати образложење о разлозима доношења 

своје одлуке, конкретно и јасно. 

На основу достављеног конкурсног материјала, Комисија за писање извјештаја за избор сарадника у 

звање асистента, ужа научна област Шумарство, констатује: На основу прегледа и анализе кандидата 

Комисија сматра да Тодор Ђорем и Јована Ђогић испуњавају услове за избор сарадника у звање 

асистента, сходно члану 77.Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18 и 26/19), Статута Универзитета у Источном Сарајеву и 

Правилника о поступку и условима  избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву. 

С обзиром на већу просечну оцену студија и компетентније одговоре током интервјуа, чланови 

Комисије предлажу Наставно-научном вијећу Пољопривредног факултета Универзитета у Источном 

Сарајеву и сенату Универзитета у Источном сарајеву, да се Тодор Ђорем изабере у звање 

асистента на ужу научну област Шумарство. 

 
 
 

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ: 

 

1.   _____________________________________________ 

др Саша Орловић, редовни професор; предсједник комисије 

Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет  

Ужа научна област: Хортикултура и пејзажна култура 

 

2.  _____________________________________________ 

др Братислав Матовић, доцент; члан 

Универзитет у Новом Саду, Институт за низијско шумарство и животну средину 

Ужа научна област: Шумарство 

 

3.    ______________________________________ 

др Зоран Галић, доцент; члан 

Универзитет у Новом Саду, Институт за низијско шумарство и животну средину 

Ужа научна област: Шумарство 

 

 

Мјесто: Источно Сарајево  

Датум: 02.10.2019. године 



 

 
 

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. 

 
 

ЧЛАН КОМИСИЈЕ:  
 

1. _____________________________________  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


