
 

НАСТАВНО –НАУЧНОМ   ВИЈЕЋУ ПЕДАГОШКОГ  

ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 

СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 

 

Предмет:  Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор сарадника у звању 

асистента, ужа научна област Рачунарске науке  

 

 Одлуком Наставно-научног вијећа Педагошког факултета Универзитета у Источном 

Сарајеву, број: 01-231 од 10.04.2020. године, именовани смо у Комисију за разматрање 

конкурсног материјала и писање извјештаја по конкурсу објављеном у дневном листу       “Глас 

Српске“ од 04.12.2019. године, за избор сарадника у звању асистента, ужа научна област 

Рачунарске науке. 

ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 

1.  Доц. др Горан Јаушевац, доцент, предсједник 

 Научна област: Природне науке 

 Научно поље: Рачунарске и информационе науке 

 Ужа научна област: Информационе науке и биоинформатика 

 Датум избора у звање: 21.05.2019. 

 Универзитет:  Универзитет у Источном Сарајеву 

 Факултет/академија: Саобраћајни факултет Добој 

2.  Проф. др Жељко Стојанов, ванредни професор, члан 

 Научна област: Електротехничко и рачунарско инжењерство 

 Научно поље: Техничко-технолошке науке  

 Ужа научна област: Информационе технологије 

 Датум избора у звање: 24.03.2017. 

 Универзитет:  Универзитет у Новом Саду 

 Факултет/академија: Технички факултет "Михајло Пупин", Зрењанин 

3.  Доц. др Сњежана Милинковић, доцент, члан 

 Научна област: Природне науке 

 Научно поље: Рачунарске и информационе науке 

 Ужа научна област: Рачунарске науке 

 Датум избора у звање: 27.02.2020. 

 Универзитет:  Универзитет у Источном Сарајеву 

 Факултет/академија: Електротехнички факултет  

 На претходно наведени конкурс пријавила су се 3 кандидата: 

1. Драгана (Александар) Југовић 

2. Добринко (Славиша) Дринић 

3. Сања (Дарио) Крговић 

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

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

44/15, 90/16), чланове 147. и 148. 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 кандидатима за изборе у 

звања, Наставно-научном вијећу Педагошког факултета и Сенату Универзитета у Источном 

Сарајеву подноси сљедећи 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 

Одлука број:  5571/19, Сенат Универзитет у Источном Сарајеву на приједлог одлука број: 

01-722  ННВ Педагошког факултета Универзитета у Источном Сарајеву, од 08.11.2019   

године.  

Дневни лист, датум објаве конкурса 

Глас Српске, 04.12.2019. године 

Број кандидата који се бира 

Један (1) 

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

расписан, списак предмета 

Сарадник у звању асистента за ужу научну област Рачунарске науке  

Број пријављених кандидата 

Три (3) 

 

 

 

II   ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

ПРВИ КАНДИДАТ 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Име (име једног родитеља) и презиме 

Драгана (Александар) Југовић 

Датум и мјесто рођења 

23.03.1977. године, Сарајево, БиХ 

Установе у којима је кандидат био запослен 

Није наведено у документацији пријаве на конкурс 

Звања/радна мјеста 

Имплементација софтвера  

Научна област 

------- 

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима 

Није наведено у документацији пријаве на конкурс  

2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА 

Основне студије/студије првог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка  

Факултет Техничких наука,Универзитет у Новом Саду, 1995/1996, 14.06.2006. године  

Назив студијског програма, излазног модула 

Енергетика, Електроника и Телекомуникације  

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 

6,72; Мастер инжењер– област електротехнике и рачунарства (интегрисане основне и 

мастер академске студије првог и другог степена) 

Постдипломске студије/студије другог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка 

Факултет Техничких наука,Универзитет у Новом Саду, 14.06.2006. године 



 

 

Назив студијског програма, излазног модула 

Енергетика, Електроника и Телекомуникације 

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 

6,72;  Мастер инжењер– област електротехнике и рачунарства  (интегрисане основне и 

мастер академске студије првог и другог степена) 

Претходни избори у звања (институција, звање и период) 

Кандидат није имао претходне изборе у звања 

3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора 

Кандидат није имао претходне изборе у звања 

Радови послије посљедњег избора/реизбора (релевантно за избор) 

Кандидат није имао претходне изборе у звања 

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

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

Кандидат није имао избор у звање и нема учешће у образовним дјелатностима  

Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 

Кандидат није имао избор у звање и нема учешће у образовним дјелатностима 

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Учешће на пројектима:  

1. Пројектовање електроинсталација за куће, стамбене зграде, велике пословне објекте, 

хале, бензинске пумпе, кориштењем AutoCAD и Skech Uр програма 

2. Тестирање софтвера који се заснива на контроли квалитета производа у трајању од 

8 ½ година. ( Пројекти имплементације софтвера: Distribution Management System 

(DMS) ) 

Сертификати и лиценце 

1. Стручни испит у области израда техничке документације у грађењу, Министарство 

животне средине и просторног планирања , Републике Србије, 18.3.2010 године. 

2. Одговорни пројектант електроенергетских инсталација високог и средњег напона- 

разводна постројења и пренос електричне енергије од 19.12.2013 године. Број 

лиценце: 351 М868 13 

3. Одговорни извођач радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона 

од 06.07.2018 године.  Број лиценце: 450 L143 18 

4. Одговорни пројектант електроенергетских инсталација ниског и средњег напона од 

22.03.2012 године. 350 L113 12 

 

 

ДРУГИ КАНДИДАТ 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Име (име једног родитеља) и презиме 

Добринко (Славиша) Дринић 

Датум и мјесто рођења 

29.06.1994, Илијаш, БиХ 

Установе у којима је кандидат био запослен 

Није наведено у достављеној документацији пријаве на конкурс 

Звања/радна мјеста 

Није наведено у достављеној документацији пријаве на конкурс 

Научна област 

--------  

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима 

Није наведено у достављеној документацији пријаве на конкурс 

2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА 



 

 

Основне студије/студије првог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка  

Филозофски факултет, Универзитет у Источном Сарајеву, 2014/2015, 31.10.2018. године  

Назив студијског програма, излазног модула 

Математика и рачунарство 

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 

8,16;  Дипломирани професор математике и рачунарства  

Претходни избори у звања (институција, звање и период) 

Кандидат није имао претходне изборе у звања 

3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора 

Кандидат није имао претходне изборе у звања 

Радови послије посљедњег избора/реизбора (релевантно за избор) 

Кандидат није имао претходне изборе у звања 

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

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

Кандидат није имао избор у звање на високошколским установама. У периоду од 30.01 до 

31.08.2019 године предавaо у Основној школи као наставник математике. Тренутно је   

привремено запослен у Средњој школи као наставник на стручним предметима у области 

Информационих наука. 

Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 

Кандидат није имао избор у звање и нема учешће у образовним дјелатностима 

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Учешће на пројектима:  

Није наведено у достављеној документацији пријаве на конкурс 

Сертификати и лиценце:  

Није наведено у достављеној документацији пријаве на конкурс 

 

ТРЕЋИ  КАНДИДАТ 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Име (име једног родитеља) и презиме 

Сања (Дарио) Крговић 

Датум и мјесто рођења 

08.10.1992, Витез,  БиХ 

Установе у којима је кандидат био запослен 

Није наведено у достављеној документацији пријаве на конкурс 

Звања/радна мјеста 

  Није наведено у достављеној документацији пријаве на конкурс 

Научна област 

--------  

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима 

Није наведено у достављеној документацији пријаве на конкурс 

2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА 

Основне студије/студије првог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка  

Факултет пословне економије, Универзитет у Источном Сарајеву, 10.10.2016. године  

Назив студијског програма, излазног модула 

Пословна економија, Пословна информатика 

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 

7,55; Дипломирани економиста 



 

 

Постдипломске студије/студије другог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка 

Факултет организационих наука,Универзитет у Београду, 2016/2017,  26.03.2019. године 

Назив студијског програма, излазног модула 

Информациони системи и технологије  

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 

8,57;  Мастер инжењер организационих наука  

Претходни избори у звања (институција, звање и период) 

Кандидат није имао претходне изборе у звања 

3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора 

Кандидат није имао претходне изборе у звања 

Радови послије посљедњег избора/реизбора (релевантно за избор) 

Кандидат није имао претходне изборе у звања 

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

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

Кандидат није имао избор у звање на високошколским установама.  

Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 

Кандидат није имао избор у звање и нема учешће у образовним дјелатностима 

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Учешће на пројектима:  

Није наведено у достављеној документацији пријаве на конкурс 

Сертификати и лиценце:  

Није наведено у достављеној документацији пријаве на конкурс 

 

6. РЕЗУЛТАТ ИНТЕРВЈУА СА КАНДИДАТИМА 

Интервју са кандидатом је одржан дана 28.04.2020. године у периоду од 12:00 до 13:00 

часова путем електорнских медија. Комисија је прије интервјуа обавила увид у цјелокупну 

конкурсну документацију. На првом интервијуу са кадидатом Драганом Југовић су 

присуствовали сви чланови Комисије. Због сметњи са интернет конекцијом колегиница 

Сњежана Милинковић није била у могућности да присуствује интервјуу са остала два 

кандидата, тако да су интервју са кандидатима Сањом Крговић и Добринком Дринићом 

обавили проф. др Жељко Стојанов и доц. др Горан  Јаушевац.  На основу обављених 

разговора са свим кандидатима, Комисија може да закључи да ниједан кандидат нема 

искуства у научном раду, а једино кандидат Добринко Дринић има одређено искуство у 

образовној дјелатности. 

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 

У складу са чланом 93. Закона о високом образовању, кандидати у поступку избора 

сарадника нису дужни одржати предавање из наставног предмета који припада ужој 

научној/умјетничкој области. 

 

  



 

 

III   ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

Први кандидат 

Минимални услови за избор у 

звање 

Испуњава 

/не испуњава 

Навести резултате рада 

(уколико испуњава) 

1) има завршен први циклус 

студија са најмање 240 ЕЦТС 

бодова  

испуњава Интегрисане основне и мастер 

акадамске студије првог и 

другог циклуса успјешно 

завршене ( 300 ЕЦТС бодова),  

14.06.2006. године 

2) најнижа просјечна оцјена 8,0  не испуњава  

Други кандидат 

Минимални услови за избор у 

звање 

Испуњава 

/не испуњава 

Навести резултате рада 

(уколико испуњава) 

1) има завршен први циклус 

студија са најмање 240 ЕЦТС 

бодова  

испуњава Завршен први циклус студија ( 

240 ЕЦТС бодова),  

31.10.2018. године 

2) најнижа просјечна оцјена 8,0  испуњава Просјечна оцјена 8,16 

Трећи кандидат 

Минимални услови за избор у 

звање 
испуњава/не испуњава 

Навести резултате рада 

(уколико испуњава) 

1) има завршен први циклус 

студија са најмање 240 ЕЦТС 

бодова  

испуњава Завршен први циклус студија ( 

240 ЕЦТС бодова),  

10.10.2016. године 

2) најнижа просјечна оцјена 8,0 не испуњава  

ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

На основу Закона о високом образовању Републике Српске, Статута Универзитета у 

Источном Сарајеву и Правилника о поступку и условима избора академског особља 

Универзитета у Источном Сарајеву, којима су прописани формални услови за избор 

сарадника у звању асистента, те података који су представљени у овоме Извјештају, 

Комисија након увида у документацију, одржаног интервјуа са кандидатима констатује 

сљедеће:  

 

Кандидаткиња Драгана Југовић не испуњава све Законски прописане услове за избор 

сарадника у звању асистента за ужу научну област Рачунарске науке. Кандидаткиња 

посједује диплому о завршеном интегрисаном студију првог и другог циклуса студија у 

вриједности од 300 ЕЦТС бодова, али не задовољава услов у погледу минималне просјечне 

оцјене студирања на првом циклусу студија која је испод прописане минималне вриједности 

8,00.   

 

Кандидат Добринко Дринић испуњава све Законски прописане услове за избор сарадника 

у звању асистента за ужу научну област Рачунарске науке. Кандидат посједује диплому о 

завршеном  првом циклусу студија у вриједности од 240 ЕЦТС бодова и задовољава услов 

у погледу минималне просјечне оцјене студирања на првом циклусу студија која је 8,16.  

 

Кандидаткиња Сања Крговић не испуњава све законски прописане услове за избор 

сарадника у звању асистента за ужу научну област Рачунарске науке. Кандидаткиња 

посједује диплому о завршеном првом циклусу студија у вриједности од 240 ЕЦТС бодова 

али не задовољава услов у погледу минималне просјечне оцјене студирања на првом 

циклусу студија која је испод прописане минималне вриједности 8,00.   

 



 

 

На основу анализе приложеног материјала, детаљног увида у научну и стручну активност 

кандидата Комисија констатује да кандидат Добринко (Славишe) Дринић, испуњава све 

Законски прописане услове за избор сарадника у звању асистента, ужа научна/умјетничка 

област: Рачунарске науке.  

 

Комисија предлаже наставно-научном вијећу Педагошког факултета и Сенату Универзитета 

у Источном Сарајеву да се кандидат Добринко (Славишe) Дринић изабере у сарадника у 

звању асистента, ужа научна/умјетничка област: Рачунарске науке. 

 

Ч Л А Н О В И   К О М И С И Ј Е: 

1. Доц. др Горан Јаушевац, предсједник 

 

_________________________________ 

 

 

2. Проф. др Жељко Стојанов, члан 

 

 

_________________________________ 

 

3. Доц. др Сњежана Милинковић, члан 

 

_________________________________ 

 

 

IV. ИЗДВОЈЕНО ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

Није било издвојеног мишљења.   

 

 

Ч Л А Н  К О М И С И Ј Е  

1.__________________________ 

 

 

Мјесто: Бијељина 

Датум:  30. Април. 2020. године  

 


