НАСТАВНО –НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ
ФАКУЛТЕТА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И СПОРТА ПАЛЕ
СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
Предмет: Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег
асистента, ужа научна/умјетничка област Спортске и рехабилитационе науке и ужу
област образовања Основне дисциплине у физичком васпитању и спорту
Одлуком Наставно-научног вијећа Факултетта физичког васпитања и спорта Пале, Универзитета
у Источном Сарајеву, број ННВ: 1081/19 од 24.09.2019. године, именовани смо у Комисију за
разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја по конкурсу, објављеном у дневном
листу “Глас српске“ од 18.09.2019. године, за избор у академско звање вишег асистент, ужа
научна/умјетничка област Спортске и рехабилитационе науке, ужу образовну област Основне
дисциплине у физичком васпитању и спорту.
ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ
Састав комисије 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. Проф. др Синиша Каришик, предсједник
Научна област: Друштвене науке, пословање и администрација и право
Научно поље: Друштвене науке
Ужа научна/умјетничка област: Кинезиологија колективних спортова, предмет Рукомет
Датум избора у звање: ванредни професор 24.03.2016. године
Универзитет: Универзитет у Источном Сарајеву
Факултет/академија: Факултет физичког васпитања и спорта Пале
2. Проф. др Далибор Фулурија, члан
Научна област: Друштвене науке, пословање и администрација и право
Научно поље: Друштвене науке
Ужа научна/умјетничка област: Спортске и рехабилитационе науке
Ужа образовна област: Кинезиологија индивидуалних спортова, предмет Спортска гимнастика
Датум избора у звање: ванредни професор 26.12.2013.
Универзитет: Универзитет у Источном Сарајеву
Факултет/академија: Факултет физичког васпитања и спорта Пале
3. Проф. др Милован Братић, члан
Научна област: Дисциплине у спорту и физичком васпитању
Научно поље: Друштвено хуманистичке науке
Ужа научна/умјетничка област: Физичко васпитање и спорт предмет Борења
Датум избора у звање: редовни професор 25.11.2010.
Универзитет: Универзитет у Нишу
Факултет/академија: Факултет спорта и физичког васпитања Ниш

На претходно наведени конкурс пријавио се 1 кандидат:
1. Љубица (Коста) Милановић
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 и 31/18), чланове 148. и 149. Статута Универзитета у Источном Сарајеву и чланове
5., 6. и 37. 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 Факултета физичког васпитања Пале и Сенату
Универзитета у Источном Сарајеву подноси слиједећи извјештај на даље одлучивање:

ИЗВЈЕШТАЈ
КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ
I ПOДАЦИ О КОНКУРСУ
Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке
Одлука Сената Универзитета у Источном Сарајеву број 01-С-361-II/19 од 12.09.2019. године
Дневни лист, датум објаве конкурса
Глас Српске, 18.09.2019. године
Број кандидата који се бира
1
Звање и назив уже научне/умјетничке области, уже образовне области за коју је конкурс
расписан, списак предмета
Звање: виши асистент
Ужа научна/умјетничка област: Спортске и рехабилитационе науке, ужу образовну област
Основне дисциплине у физичком васпитању и спорту.
Број пријављених кандидата
1

II ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА
ПРВИ КАНДИДАТ
1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ
Име (име једног родитеља) и презиме
Љубица (Коста) Милановић
Датум и мјесто рођења
12. 09.1985. Власеница, БиХ
Установе у којима је кандидат био запослен
Општина Милићи, ОШ „Алекса Јакшић“ у Милићима
Звања/радна мјеста
Стручни сарадник, Општина Милићи у одјељењу за привреду и друштвене дјелатности на пословима у
области спорта и дјечије заштите; ОШ „Алекса Јакшић“ у Милићима као први стручни сарадник – педагог.
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
Факултет физичког васпитања и спорта Источно Сарајево, 2004-2008;
Назив студијског програма, излазног модула
Општи смјер – професор физичке културе
Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив
8,21; Професор физичке културе
Оцјене из предмета на којима ће асистент изводити наставу
Антропомоторика – 7; Историја и теорија физичке културе – 9; Теорија спортског тренинга – 10; Методика
физичког васпитања – 8;
Постдипломске студије/студије другог циклуса
Назив институције, година уписа и завршетка
Факултет физичког васпитања и спорта Источно Сарајево, 2008-2011;
Назив студијског програма, излазног модула
Физичка култура
Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив
10; Магистар наука физичке културе
Наслов магистарског/мастер 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
а) Радови саопштени на стручним скуповима
1. „Идентификовање проблема са којима се срећу наставници у раду са дјецом са тешкоћама у
развоју у васпитно-образовном процесу“ (2019)
2. „Родитељски ставови и њихов утицај на развој дјетета“ (2017)
б) Чланци у стручним часописима
в) Објављене књиге

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА
Образовна дјелатност прије првог и/или /посљедњег избора/реизбора

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА
6. РЕЗУЛТАТ ИНТЕРВЈУА СА КАНДИДАТИМА
На интервју је позван 1 кандидат и то: Љубица Милановић. Интервју је одржан дана 23.10. 2019.
године у 10:00 часова у просторијама Факултета физичког васпитања и спорта у Палама и
приступио је један већ наведени кандидат. Интервју су обавили проф. др Синиша Каришик и
проф. др Милован Братић. Комисија је са кандидатом обавила разговор. На основу обављеног
разговора са кандидатом, као и његовог досадашњег рада, чланови комисије са задовољством

констатују да кандидат испуњава услове предметног конкурса.
Вредновање референци за избор сарадника на Универзитету у Источном Сарајеву
Име и презиме
Љубица Милановић

Просјек 8,0 Већи просјек

8,0

0,21

Интервју

Студент генерације

1

Укупно

0

9,21

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 Љубица ( Коста) Милановић
Минимални услови за избор у звање
испуњава/не Навести резултате рада (уколико
испуњава
испуњава)
1) завршен први циклус студија са најмање
Професор физичког васпитања
240 ECTS бодова и најнижом просјечном
испуњава
оцјеном 8,0
Просјек: 8,21
Додатно остварени резултати рада (осим минимално прописаних)
Кандидат је завршио и Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, смјер
Педагогија и 2012 године стекао звање Дипломирани педагог. Носилац је значајних признања од
стране РПЗ, Гендер центра, Дјечијег фонда, када је у питању васпитно-образовни рад.
Предсједник је управног одбора „Спортски центар Милићи“ у Милићима.
ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ
На основу анализе приложеног материјала, детаљног увида у научну и стручну активност
кандидата Комисија констатује да кандидат Љубица Милановић испуњава све прописане
услове за избор у академско звање вишег асистента, ужа научна/умјетничка област: Спортске и
рехабилитационе науке.
Комисија предлаже да се кандидат Љубица Милановић изабере у звање вишег асистента, ужа
научна/умјетничка област: Спортске и рехабилитационе науке (ужа образовна област
Основне дисциплине у физичком васпитању и спорту).

Ч Л А Н О В И К О М И С И Ј Е:
1.

Проф. др Синиша Каришик, предсједник

_________________________________________
2.

Проф. др Милован Братић, члан

_________________________________________
3.

Проф. др Далибор Фулурија, члан

_________________________________________
Мјесто: Пале
Датум: 23.10. 2019. године

