
 

 

НАСТАВНО –НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 

СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 

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

звање вишег асистента, ужа научна област Рачунарске науке.  

 

Одлуком Наставно-научног вијећа Електротехничког факултета Универзитета у Источном 

Сарајеву, број 03-2033/21 од 31.12.2021, именовани смо у Комисију за разматрање 

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

Српске“ од 8.12.2021. године, за избор сарадника у академско звање вишег асистента, ужа 

научна област Рачунарске науке. 

ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 

1. др Данијел Мијић, ванредни професор, предсједник 

Научна област: Природне науке 

Научно поље: Рачунарске и информационе науке 

Ужа научна/умјетничка област: Рачунарске науке  

Датум избора у звање: 30.7.2019. 

Универзитет: Универзитет у Источном Сарајеву 

Факултет/академија: Електротехнички факултет 

2. др Владимир Вујовић, ванредни професор, члан 

Научна област: Природне науке 

Научно поље: Рачунарске и информационе науке 

Ужа научна/умјетничка област: Рачунарске науке  

Датум избора у звање: 2.8.2021. 

Универзитет: Универзитет у Источном Сарајеву 

Факултет/академија: Електротехнички факултет 

3. др Милош Љубојевић, доцент, члан 

Научна област: Природне науке 

Научно поље: Рачунарске и информационе науке 

Ужа научна/умјетничка област: Рачунарске науке  

Датум избора у звање: 1.11.2018. 

Универзитет: Универзитет у Бањој Луци 

Факултет/академија: Електротехнички факултет 

На претходно наведени конкурс пријавила су се 2 (два) кандидата: 

1. Миљан (Милош) Сикимић 

2. Бранислав (Милош) Јањетовић 

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

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

108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19), 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 кандидатима за избор сарадника у звање вишег асистента, 

Наставно-научном вијећу Електротехничког факултета и Сенату Универзитета у 

Источном Сарајеву подноси сљедећи извјештај: 



 

 

 

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 Сената број 01-С-360-XXIV/21 од 30.11.2021. године 

Дневни лист, датум објаве конкурса 

“Глас Српске“ од 8.12.2021. 

Број кандидата који се бира 

1 

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

конкурс расписан, списак предмета 

Виши асистент, Рачунарске науке 

Број пријављених кандидата 

2 

 

II   ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

ПРВИ КАНДИДАТ 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Име (име једног родитеља) и презиме 

Миљан (Милош) Сикимић 

Датум и мјесто рођења 

3.3.1995. Невесиње 

Установе у којима је кандидат био запослен 

Универзитет у Источном Сарајеву, Електротехнички факултет, Page d.o.o. Источно 

Сарајево 

Звања/радна мјеста 

Асистент, Софтвер инжењер 

Научна област 

Рачунарске 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, Електротехнички факултет, 2013-2017. 

Назив студијског програма, излазног модула 

Рачунарство и информатика 



 

 

 

Просјечна оцјена током студија1, стечени академски назив 

Просјечна оцјена 8,70, дипломирани инжењер електротехнике – 240 ECTS – 

Рачунарство и информатика 

Постдипломске студије/студије другог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка 

Универзитет у Источном Сарајеву, Електротехнички факултет, 2021. 

Назив студијског програма, излазног модула 

Рачунарска техника и информатика 

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 

Просјечна оцјена 10,00, мастер електротехнике – 300 ECTS – Рачунарска техника и 

информатика 

Наслов магистарског/мастер рада 

Развој дигиталне платформе за праћење кретања стоке у изразито руралном 

подручју 

Ужа научна/умјетничка област 

Рачунарске 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) 

Универзитет у Источном Сарајеву, Електротехнички факултет, асистент, 2018-

2022. 

3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора 

 

Кандидат је прије посљедњег избора у звање објавио један рад на конференцији 

међународног значаја: 

• Милош Стевановић, Миљан Сикимић, Владе Малиш, Ђорђе Дрљић, 

Драгутин Авдаловић, Бојан Сукновић, "Систем за наплату паркинг услуга 

“Pay Later Parking System” ", ИНФОТЕХ-ЈАХОРИНА, мaрт 2017. 

 

Радови послије посљедњег избора/реизбора2 

 

Кандидат је послије посљедњег избора у звање објавио један рад на конференцији 

међународног значаја: 

• Миљан Сикимић, Момчило Амовић, Владимир Вујовић, Бојан Сукновић, 

Драган Мањак, „An Overview of Wireless Technologies for IoT Network“, 

ИНФОТЕХ-ЈАХОРИНА, мaрт 2020. 

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

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

релевантних за избор кандидата у академско звање. 



 

 

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

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

2015. године био је демонстратор на курсу Увод у програмирање на 

Електротехничком факултету у Источном Сарајеву. 

 

Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 

Кандидат је запослен је на радном мјесту асистента на Електротехничком факултету 

Универзитета у Источном Сарајеву од 01.02.2018. У току образовне каријере изводио 

је аудиторне и лабораторијске вјежбе на предметима Програмски језици, Алгоритми 

и структуре података, Базе података, Спецификација и моделовање софтвера, 

Пројектовање софтвера, Пројектовање информационих система, Практична настава, 

Интернет технологије и програмирање и Рачунарска графика. 

 

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

У току средњошколског образовања, студија и након завршетка студија кандидат је 

активно учествовао у већем броју пројеката и такмичења већином у области 

информационих технологија и програмирања, гдје је остварио изузетно запажене 

резултате. Комисија наводи неке од стручних резултата кандидата. 

 

За вријеме школовања учествује на Регионалном такмичењу у занимању „Машински 

техничар“ у Требињу 2013. године гдје је заузео прво мјесто. Исте године учествује 

на Републичком такмичењу ученика машинске струке – Машински Техничар у 

Прњавору гдје је заузео прво мјесто. 

 

Као студент друге године учествује на такмичењу „FIT Coding Challenge 2015” у 

категорији „Programming Challenge“ гдје је заузео друго мјесто. 

 

2016. године као студент треће године учествује на такмичењу „FIT Coding Challenge 

2016” у категорији „Programming Challenge“ гдје је заузео прво мјесто. Исте године 

учествује на такмичењу за Најбољу технолошку иновацију у Републици Српској за 

2016. годину са иновацијом „PLPS – Pay Later Parking System“ као дио осмочланог 

тима „ЕТФУИС“ који је заузео прво мјесто у студентској категорији. 

 

За исту иновацију на изложби идеја „Иност младих“ Савез иноватора Републике 

Српске тиму додјељује „Диплому са сребреном плакетом“. 

 

У јулу 2016. године завршио је стручну праксу у склопу љетње школе „EDIT16“ у 

компанији Comtrade у Сарајеву гдје је добио сертификат за успјешно завршен 

пројекат „Internet of Things and Microservices, Match made in Heaven“ и био награђен 

као члан најбољег тима. 

 

У августу 2016. године завршио је стручну праксу на RTRK институту у Бањалуци. 

 

У септембру 2016. године учествује у имплементацији пројекта Владе Кантона 

Сарајево „еУчионица“. 

 

У децембру 2016. године учествује на конгресу „IEEE Student and Young Professionаl“ 

у Сарајеву као дио шесточланог тима са идејом „w2GO“ из области паметих градова. 



 

 

 

2017. године као студент четврте године учествује на „FIT Coding Challenge 2017” у 

категорији „Programming Challenge“ као дио двочланог тима који је заузео прво 

мјесто. На истом такмичењу учествује и у категорији „Innovation Challenge“ као дио 

петочланог тима који је заузео прво мјесто. 

 

Исте године учествовао је на међународном такмичењу „IEEE eXtreme Programming 

Competition 11.0“ као дио трочланог тима који је заузео 291. мјесто на глобалном 

нивоу од укупно 3358 тимова, 109. мјесто на нивоу регије R9 и 3. мјесто на нивоу 

БиХ.  

 

У новембру и децембру 2017. године био је ментор на школи програмирања 

CoderDojo на Електротехничком факултету у Источном Сарајеву. 

 

У фебруару 2018. године учествује на „#BalkanConnect2018 Policy Hackathon“ 

такмичењу у Сарајеву као дио петочланог тима који је заузео прво мјесто.  

 

Исте године учествовао је на међународном такмичењу „IEEE eXtreme Programming 

Competition 12.0“ као дио трочланог тима који се пласирао у првих 10% тимова на 

глобалном нивоу. 

 

У сарадњи са Photon Systems Instruments (PSI), Брно, Република Чешка у првој 

половини 2018. године радио на изради веб апликације за анализу и управљање 

системом за узгој биљака (Mendel Cube – Acompact cultivation & phenotyping system 

with cloud based analysis). 

 

Од 2018. године запослен је као спољни сарадник у фирми Page д.о.о. на пословима 

развоја информационих система. Неки од пројеката на којима je учествовао су: 

• Гранична полиција БиХ – Електронска евиденција дневника догађаја са 

управљањем пословним процесима и електронском евиденцијом 

• Служба за послове са странцима БиХ - Информациони сyстем Службе за 

послове са странцима 

• Информациони систем за књиговодствене агенције - Contabile 

• Међународна организација за миграције/Министарство безбједности БиХ – 

Платформа за електронско учење и додатни ИТ алати 

• Коморски инвестициони фонд земаља Западног Балкана - Алати за подршку 

трговини, ЛОТ број 2: Платформа за управљање догађајима и Б2Б 

• Међународна организација за миграције/Министарство безбједности БиХ – 

Информациони систем за прикупљање података о трговини људима 

 

У октобру 2019. године учествује на такмичењу „За чисто Сарајево“ као дио 

осмочланог тима који је заузео прво мјесто са идејом из области паметних градова. 

 

У априлу 2020. године учествује на COVID19 – Hack & solve weekend Hackathon-у на 

тему ИТ рјешења у борби против корона вируса, као дио двочланог тима који је 

заузео прво мјесто. 

 



 

 

 

ДРУГИ КАНДИДАТ 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Име (име једног родитеља) и презиме 

Бранислав (Милош) Јањетовић 

Датум и мјесто рођења 
28.05.1975. године, Сарајево, Центар, Босна и Херцеговина 

Установе у којима је кандидат био запослен 

− 

Звања/радна мјеста 

− 

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  
Увидом у конкурсну документацију кандидата Бранислава Јањетовића, Комисија је утврдила 

да је кандидат Бранислав Јањетовић, уз Пријаву на Конкурс, доставио неовјерену копију 

дипломе о завршеној средњој економској школи (са свједочанствима) и стеченом звању 

економско-комерцијални техничар, неовјерену копију извода из матичне књиге рођених, 

неовјерену копију увјерења о држављанству, као и неовјерене копије дипломе и увјерења о 

завршеном курсу енглеског језика. Комисија је утврдила да именовани кандидат није 

доставио биографију и библиографију, те да није доставио доказе да испуњава услове из 

члана 77. став 1. тачка а) Закона о високом образовању („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18 26/19 и 40/20). С тим у вези, 

Комисија је утврдила да је Пријава кандидата Бранислава Јањетовића непотпуна, те његова 

пријава није узета у даље разматрање.  

Назив студијског програма, излазног модула 

− 

Просјечна оцјена током студија3, стечени академски назив 

− 

Постдипломске студије/студије другог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка 

− 

Назив студијског програма, излазног модула 

− 

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 

− 

Наслов магистарског/мастер рада 

− 

Ужа научна/умјетничка област 

− 

Докторат/студије трећег циклуса 

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

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

у звање асистента и вишег асистента. 



 

 

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 посљедњег избора/реизбора4 

− 

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

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

− 

Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора  
- 

− 

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА  

− 

 

6. РЕЗУЛТАТ ИНТЕРВЈУА СА КАНДИДАТИМА5 

Комисија је утврдила да је Пријава кандидата Миљана Сикимића уредна, потпуна и 

благовремена, те је именовани позван на интервју. Комисија је утврдила да је 

Пријава кандидата Бранислава Јањетовића непотпуна, те именовани није позван на 

интервју. Интервју са кандидатом Миљаном Сикимићем је одржан дана 4.1.2022. 

године у 10:00 часова у просторијама Електротехничког факултета Универзитета у 

Источном Сарајеву. Комисија је након усменог разговора са кандидатом 

констатовала да кандидат испуњава законски прописане услове предметног конкурса 

за стицање звања вишег асистента на Електротехничком факултету Универзитета у 

Источном Сарајеву, као и да показују спремност, интересовање и мотивацију за 

наставни и научно-истраживачки рад. 

 

 

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

релевантних за избор кандидата у академско звање. 
5 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.) 



 

 

 

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 ОБРАЗОВАЊУ6 

- 

 

 

III   ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

Први кандидат – Миљан Сикимић 

 

Минимални услови за 

избор у звање 

испуњава/не 

испуњава 
Докази 

Завршен други циклус 

студија  

Испуњава 

Завршен други циклус студија на 

Универзитету у Источном 

Сарајеву, Електротехнички 

факултет, студијски програм 

Рачунарска техника и 

информатика 

Минимална просјечна 

оцјена 8,0 или 3,5 на 

првом и другом циклусу 

студија 

Испуњава 

Завршен први циклус студија са 

просјечном оцјеном 8,70 

Завршен други циклус студија са 

просјечном оцјеном 10,00 

   

Додатно остварени резултати рада (осим минимално прописаних) 

Кандидат је у току студија реализовао већи број студентских пројеката, те био 

активан члан студентских организација, укључујући и студентски огранак IEEE. 

За вријеме студирања представљао је факултет на 55., 56. и 57. међународним 

сусретима студената Електротехнике „Електријада“ 2015., 2016. и 2017. године из 

предмета Информатика и Објектно оријентисано програмирање. Учествовао је у 

већем броју студентских и стручних такмичења локалног и међународног 

карактера, на којима је остварио изузетно запажене резултате. Добитник је 

признања за остварене резултате у току студирања. Електротехнички факултет у 

Источном Сарајеву му је додијелио Плакету као студенту са трећим просјеком 

оцјена на трећој години на студијском програму Рачунарство и информатика. 

Електротехнички факултет у Источном Сарајеву му је додијелио Плакету као 

студенту са трећим просјеком оцјена на четвртој години на студијском програму 

Рачунарство и информатика и Захвалницу за успјех постигнут на такмичењима из 

информатике, учешћа у организацији школе програмирања и промоцији ЕТФ-а. 

 

Други кандидат и сваки наредни уколико их има (све поновљено као за  

првог) 

- 

 

 
6 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. 



 

 

 

На основу анализе материјала приложеног уз пријаву на конкурс и увида у научну 

и стручну дјелатност кандидата, те резултата интервјуа са кандидатом, Комисија 

констатује да кандидат Миљан Сикимић испуњава све прописане услове за избор 

у звање вишег асистента. 

Узимајући у обзир наведено, Комисија са задовољством предлаже Наставно-

научном вијећу Електротехничког факултета и Сенату Универзитета у Источном 

Сарајеву да кандидата Миљана Сикимића изабере у звање вишег асистента на 

ужу научну област Рачунарске науке на Електротехничком факултету 

Универзитета у Источном Сарајеву. 

Ч Л А Н О В И   К О М И С И Ј Е: 

1. др Данијел Мијић, ванредни професор, предсједник 

 

 

_______________________________ 

 

2. др Владимир Вујовић, ванредни професор, члан 

 

 

_______________________________ 

 

3. др Милош Љубојевић, 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: Источно Сарајево 

Датум: 5.1.2022. 


