
НАУЧНО-НАСТАВНОМ ВИЈЕЋУ  ФАКУЛТЕТА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

И СПОРТА

СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

Предмет: Извјештај  комисије  о  пријављеним  кандидатима  за  избор  у
академско  звање  доцента,  ужа  научна  област  Спортске  и
рехабилитационе науке.

Одлуком  Научно-наставног  вијећа  Факултета  физичког  васпитања  и  спорта  Пале,
Универзитета у Источном Сарајеву, број: 532/22 од 11.05.2022. године, именовани смо
у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја по конкурсу,
објављеном  у  дневном  листу  „Глас  Српске“  од  04.05.2022.  године,  за  избор  у
академско звање доцента, ужа научна област Спортске и рехабилитационе науке.

ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ
Састав комисије1 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 Тијана Перовић, ванредни професор,  предсједник
Научна област: Медицинске и здравствене науке
Научно поље: Здравствене науке
Ужа научна/умјетничка област: Спортске и рехабилитационе науке 
Датум избора у звање: 30.11.2021.године 
Универзитет у Источном Сарајеву

    Факултет физичког васпитања и спорт

2. др Љубо Милићевић, ванредни професор, члан
Научна област: Медицинске и здравствене науке 
Научно поље: Здравствене науке
Ужа научна/умјетничка област: Спортске и рехабилитационе науке 
Датум избора у звање: 04.05.2017.године
Универзитет у Источном Сарајеву

    Факутет физичког васпитања и спорта

3. др Саша Пантелић, редовни професор, члан
Научна област: Друштвено хуманистичке науке
Ужа научна област: Научне дисциплине у спорту и физичком васпитању, предмет Рекреација
Датум избора у звање: 03.06.2019.године
Универзитет у Нишу
Факултет спорта и физичког васпитања

1  Комисија се састоји од најмање три наставника из научног или умјетничког поља,  од  којих  је
најмање један из уже научне или умјетничке области 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 1 кандидат:

1. Љубица Милановић2

На основу прегледа конкурсне документације, а поштујући Закон о високом
образовању  („Службени  гласник  Републике  Српске“,  број:  67/20),  Правилник  о
условима за избор у научно-наставна, умјетничко-наставна, наставна и сарадничка
звања („Службени гласник Републике Српске“,  број:  2/22),  Статут Универзитета у
Источном Сарајеву и Правилник о поступку и условима избора академског особља
Универзитета у Источном Сарајеву, Комисија за писање извјештаја о пријављеним
кандидатима  за  изборе  у  звања,  Научно-наставном/Умјетничко-научно-наставном
вијећу Фаакултета физичког васпитања и спорта 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

Приједлог Наставно-научног вијећа Факултета физичког васпитања и спорта, бр. 374/22
од  07.04.2022.  године;  Одлука  о  расписивању  конкурса  бр.  01-С-121-ХХХII/22,
СенатУниверзитета у Источном Сарајеву од 28.04.2022. године;
Дневни лист, датум објаве конкурса

  Дневни лист „Глас Српске“ од 04.05.2022. године
Број кандидата који се бира

  1
Звање и назив уже научне/умјетничке области, за коју је конкурс расписан

  Доцент, Спортске и рехабилитационе науке
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.године, Власеница (БиХ)
 Установе у којима је кандидат био запослен
 Општина Милићи; ОШ „Алекса Јакшић“ Милићи и Факултет физичког васп. и спорта
Звања/радна мјеста

2 Навести све пријављене кандидате (име, име једног родитеља, презиме).



 Општина  Милићи  –  приправник  у  одјељењу  за  привреду  и  друштвене
дјелатности (2012.-2013. године);

 ОШ  „Алекса  Јакшић“  Милићи  -  први  стручни  сарадник,  педагог  (2013-
2019.г.); Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет физичког васпитања и
спорта

  Пале – виши асистент у периоду 2019 - траје.Научна област
  Спортске и рехабилитационе науке
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима
Члан друштва педагога РС, предсједник Управног одбора „Спортски Центар“ Милићи,
члан СПД „Просвјета“ Милићи

2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА
Основне студије/студије првог циклуса
Назив институције, година уписа и завршетка

  Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет физичке културе Пале, 2004-2008. године
Назив студијског програма, излазног модула

 Физичко васпитање, изборни модул: професор физичке културе
Просјечна оцјена током студија3, стечено академско звање

  Професор физичке културе
Постдипломске студије/студије другог циклуса
Назив институције, година уписа и завршетка
Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет физичког васпитања и спорта Пале, 
2008-2011. године

Назив студијског програма, излазног модула
 Физичко васпитање и спорт; изборни модул: Физичко васпитање
Просјечна оцјена током студија, стечено академско звање

  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)

  Универзитет у Нишу, Факултет спорта и физичког васпитања  Ниш,  2019/2022. г.
 30.06.2021.  године,  кандидат  поднио  Факултету  пријаву  теме  за  израду

докторске дисертације
 22.04.2022. године кандидат је одбранио докторску дисертацију

Наслов докторске дисертације
  „Физичка активност као модератор повезаности параметара здравља и квалитета живота“
Ужа научна област, стечено академско звање

 Научне дисциплине у спорту и физичком васпитању
Претходни избори у звања (институција, звање и период)
Универзитет  у  Источном Сарајеву,  Факултет  физичког  васпитања  и  спорта  Пале,  Универзитет  у
Источном Сарајеву, Виши асистент, на предлог ННВ Факултета физичког васпитања и спорта бр.
1483/19 од 08. 11. 2019. године и Одлуком Сената Универзитета у Источном Сарајеву бр. 01-С-503-
VI/19 од 28.11.2019. године. 
Изборни период 2019 - траје.4 

3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА
Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора



1. Милановић, Љ. (2017). Ставови родитеља и њихов утицај  на развој  дјетета.
Документациони  центар  РПЗ.  Републички  педагошки  завод,  Бања  Лула:
Република Српска.

2. Милановић, Љ. & Михајловић, С. (2019). Идентификовање проблема са којима
се сусрећу наставници-васпитачи у раду са дјецом који  имају тешкоће при
развоју у васпитно-образовном процесу. Републички педагошки завод, Бања
Лула:Република Српска.

Радови послије посљедњег избора/реизбора5

Радови у истакнутим научним часописима међународног значаја:

Рад у часопису међународног значаја (R23)

1. Bjelica, B.,  Milanović, Lj.,  Aksović, N.,  Zelenović, M., & Božić, D. (2020). Effects of
physical activity to cardiorespiratory changes. TurkishJournal of Kinesiology, 6(4), 164-
174.

Извор  раgа:  Кардиореспираторна  издржљивост  је  повезана  са  развојем  способности
кардиоваскуларног  и  респираторног  система  да  одржавају  и  испоручују  кисеоник  ангажованим
мишићима током дуготрајне физичке активности, као и способности мишића да добијају потребну
енергију кроз аеробне процесе. Физичке активности аеробног карактера дају најбоље резултате када се
изводе 3-5 пута недjељно. Трајање тренинга треба да буде 50-60 минута. Овакав начин вjежбања ће
сигурно довести до позитивних кардиореспираторних промjена и код мушкараца и код жена. Овај рад
користи  метод  интроспекције  за  преглед  релевантне  научне  литературе  о  теми  која  нас  занима.
Истичемо  да  физичка  активност  значајно  утиче  на  кардиореспираторне  способности,  односно
повећава  максимални  унос  кисеоника  и  индекс  личне  кондиције,  оба  су  повезана  са  повећаном
кардиореспираторном  способношћу.  Артеријски  крвни  притисак  је  значајно  коригован;  међутим,
неопходно је на врijеме почети са физичким активностима у циљу превенције. Због већег ангажовања
тijела,  физичке  активности  представљају  један  диоо слагалице  од  пресудног  значаја  у  одржавању
кардиореспираторног здравља.

Рад у часопису међународног значаја (R24)

1. Milanović, Lj  ., Živković, D., Pantelić, S., Bjelica, B., Pržulj, R., Aksović, N. & Perović,
T.  (2021).  Physical  activities  and  body  images  of  the  working  population.  Facta
universitatis, Physical Education and Sport, 19(2), 211 – 221.

Извор раgа: Циљ истраживања био је да се утврди утицај физичке активности на тјелесну слику радно
активног становништва. Популацију из које је дефинисан узорак испитаника чинило је радно активно
становништво, просјечне старости 44 године. Укупан узорак чинило је 500 испитаника, од чега 193
мушкарца и 307 жена. Физичка активност је одређивана коришћењем упитника кратке форме ИПАК, а
ниво физичке активности у три домена: физичка активност високог интензитета, физичка активност
умјереног интензитета и физичка активност ниског интензитета. За процјену слике тијела коришћена
је скала физичког изгледа која се састојала од четири питања на која је требало одговорити у односу
на четири цифре, користећи скалу у распону од 1,8 до 5,2. На основу добијених резултата, утврђено је
да постоји статистички значајан утицај физичке активности на слику тијела и то на незадовољство
тијелом  на  нивоу  значајности  од  ,01  (Sig.  =  ,009),  на  упоредно  незадовољство  тијелом на  нивоу
значајности од . 01 (Сиг = .000), а незадовољство сексуалним тијелом на нивоу значајности од .05 (Sig.
= .011) за укупан узорак. Индивидуални утицај нивоа физичке активности у односу на пол утврђен је
код  радника  на  домену  компаративног  незадовољства  тијелом  (Sig.  =  ,032)  и  на  индексу
незадовољства тијелом (Sig. = ,026). Аутори закључују да ниво физичке активности значајно утиче на
слику о тијелу, и указују на значај бављења физичком активношћу у циљу побољшања тјелесне слике,
посебно код запослених мушкараца.



1. Bjelica, B.,  Aksović, N., Cicović, B., Milanović, Lj., Colak, R., & Zelenović, M.
(2021). Effects of different physical activities on the body composition of middle-
aged people. Anthropologie, 60(1), 149-159.

Извор  раgа: Циљ  систематског  прегледа  био  је  да  се  на  основу  прикупљених  података  и
анализираних радова  објављених  у  периоду од  2000.  до  2020.  године  утврде  ефекти  различитих
програма физичке активности на тјелесни састав жена и мушкараца старости од 40 до 65 година. Базе
података  претраге:  МЕДЛИНЕ,  Гоогле  Сцхолар,  ПубМед.  Радови  су  одабрани  на  основу:  врсте
студије,  интервенције,  резултата и старосне групе учесника. Комбинација физичких активности и
смањеног  уноса калорија постиже најбоље ефекте на смањење масних наслага и укупне тјелесне
тежине.  Аеробне  активности  које  се  изводе  3-4  пута  недјељно  у  временском  периоду  од  12-16
недјеља  са  трајањем  активности  од  50-60  минута  су  најефикасније  средство  за  промену  састава
тијела.

Рад у водећем часопису (прве категорије) националног значаја

1. Milanović,  Lj  .,  Bjelica,  B.,   Cicović,  V.,  Aksović,  N.,   Singh,  S.  L.,  Przulj,  R.,  &
Koliopoulos, T. ( 2021). Motor abilities of preschool children. Italian Journal of Sports
Rehabilitation and Posturology, 10(25), 2495-2506. Hard copy, 2023.

Извор раgа: Истраживање је спроведено са циљем да се изврши анализа досадашњих истраживања
везано за моторички простор дјеце предшколског узраста, и на основу њих извући одређене закључке
о полним разликама у вези са моторичким способностима. За квалитетну реализацију истраживања
коришћена је емпиријска метода рада. На основу прегледа истраживања домаћих и страних аутора,
може се закључити да се моторичке способности развијају уопште – постојање општег моторичког
фактора. Когнитивни и конативни развој, према већини аутора, тече несметано у складу са биолошким
и хронолошким узрастом и под директним утицајем социо-економских услова средине.  Могуће је
мјењати моторичке способности дјеце под утицајем различитих тренажних оптерећења и програма
рада различитог временског трајања.

Рад у научном чсопису (R53)

1. Milanović, Lj  ., Ranđelović, N., Živković, D., & Savić, Z. (2021). Ethics and sports, ethics
in sports, sports ethics - aspects of consideration of different authors. Physical education
and sport through the centuries, 8(2), 16-32. 

Извор раgа: Етичка питања су данас питање гдје год постоји конкуренција за профит. Савремени
регистровани спорт је друштвена дјелатност и стога је једна од сфера у којој је присутан поменути
феномен. Спортска етика као појам у свакодневном животу схвата се као неписана правила понашања
људи у спорту, и у том смислу полази од претпоставке фер односа у свим сферама спорта. Искреност
је једна од основних људских вриједности, карактеристика која одражава праведност, принципалитет,
оданост  обавезама,  поштење.  Супротност  овоме  су  лаж,  превара,  лицемерје.  Одржавање  етичких
правила  (норми)  појачава  морални  утицај  спорта  и  одговорност  свих  учесника  у  спорту  за  своје
понашање и, захваљујући огромној атрактивности спорта за младе, доприноси побољшању моралне
климе међу младима. Практична истраживања и теоријски рад о условљености и повезаности етике и
спорта постоје, али су донекле оскудни. Рад се бави феноменом спорта и његовом везом са етиком,
сагледавајући теоријске, истраживачке и стручне радове, као и суштину појединачних радова који су
од значаја за проучавање ове проблематике. Они се на извјестан начин баве везом етике и спорта.___________________________________________

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.
4 Навести све претходне изборе у звања.
5 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
Кандидат је у периоду од 2012-2019. године радио на пословима стручног сарадника 
(педагог) у ЈУ ОШ „Алекса Јакшић“ Милићи.

Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора

Навести све активности (уџбеници и друге образовне публикације, предмети на
којима је кандидат ангажован, гостујућа настава, менторство6)

Кандидат  изводи  наставу  (теоријску  и  практичну),  на  Факултету  физичког
васпитања  и  спорта  Пале,  Универзитета  у  Источном  Сарајеву  на  катедри  за
Едукацију у физичком васпитању и спорту на предметима: Теорија физичке културе
I и II, Менаџмент у спорту I и II, Методологија истраживања у физичком васпитању
I и II, Зимски спортови и Активности у природи (I- циклус студија).

На  мастер  студију  кандидат  је  изводио  теоријске  вјежбе  на  предметима:
Методологија  научно-истраживачког  рада,  Планирање  и  буџетирање  у  васпитно-
образовним установама и Буџетирање и опорезивање у спортским организацијама.

Резултати анкете7

    На студентским анкетама кандидат је оцјењиван високим оцјенама (од 
4,13 до 4,39) током цјелокупног изборног периода. Просјечна оцјена је 
4,34 / 5,00.

Информација о одржаном приступном предавању8

Кандидат  изводи  наставу  из  предмета  који  припадају  ужој  научној  области
Спортске  и  рехабилитационе  науке  на  Факултету  физичког  васпитања  и  спорта
Пале од 2019. године, те није било потребно организовати предавање из предмета
који припада ужој научној области за коју је кандидат конкурисао јер кандидат не
подлијеже обавези одржавања предавања.



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.

Акивни  члан  друштва  педагога  РС  од  2015.године.  Од  2010.  године  ради  као
Инструктор латино-америчких  плесова,  посједује  лиценцу  (положен  испит  за
инструктора/координатора).  Од  2015-2019.године  главни  кординатор  у  пројекту
„Вредновање  ученичких  знања“  у  организацији  РПЗ-а  и  МПИК РС.  Кординатор
Савјета  ученика  у периоду од 2014.  до 2019.  године у ЈУ ОШ „Алекса  Јакшић“
Милићи.  Секретар  Актива  педагога  регије  Бирач  у  периоду  2016-2019.г.
Учествовала  у  три  пројекта  „Гендер  Центра  РС“,  који  се  односе  на  насиље  у
породиции све обуке положила са високим оцјенама. Учествовала у пројекту ОЕСЦ-
а, који се односи на дискриминацију полова, као и инклузивно учење. Учесник је
првог  пројекта  „Брига  за  свако  дјете“  у  организацији  ДПРС  РПЗ.  Координатор
пројекта УНИЦЕФ-а, који су се односили на инклузивно образовање у периоду од
2014. до 2019.године. Учесник свих пројеката од стране РПЗ-а, а који су се односили
на ВОР РС у периоду од 2014-2019. Посједује положен стручни испит за рад у ВОР-
у, као и за рад у органима управе. Сарадник на писању монографије „110 година
школства“ у општини Милићи (2019.г.).

6. РЕЗУЛТАТ ИНТЕРВЈУА СА КАНДИДАТИМА9

Интервју са пријављеним кандидатом је обављен дана 20.05.2022. годинe у 12.30 h (проф.
др Саша Пантелић се укључио путем Google Meet платформе). Кандидаткиња др Љубица
Милановић је оставила веома упечатљив утисак на Комисују. Елоквентност, интересовање
за научно-истраживачки рад, а посебно стечена знања и досадашње искуство из области за
коју  је  конкурс  расписан,  опредељују  Комисију  на  закључак  да  кандидат  др  Љубица
Милановић са својим компетенцијама испуњава услове конкурса.

6  Уколико постоје  менторства  (магистарски/мастер  рад  или  докторска дисертација)  навести  име и
презиме кандидата, факултет, ужу научну област рада.
7 Као доказ о резултатима студентске анкете кандидат прилаже сопствене оцјене штампане из базе.
8  Кандидат  за  избор у  научно-наставно или  умјетничко-наставно  звање,  који  није  раније  изводио
наставу  на  високошколској  установи,  дужан  је  да,  пред  комисијом  коју  формира  вијеће чланице
Универзитета, одржи предавање из области за коју се бира.
9 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
подразумијева  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).



III   ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ
Експлицитно навести у табели у наставку да ли сваки кандидат испуњава услове
за избор у звање или их не испуњава,  уз обавезно констатовање да ли се на
кандидата  односе минимални услови за  изборе у звања из  Закона о високом
образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 73/10, 104/11, 84/12,
108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19 и 40/20) или из Закона о високом образовању
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 67/20).
Кандидат: Љубица Милановић
На кандидата се примјењују минимални услови  за избор у звање из 10

Минимални услови за
избор у звање11

испуњава/не
испуњава

Навести резултате рада (уколико
испуњава)

Научни степен доктора
наука у одговарајућој

научној области
Испуњава

Одбрањена  докторска  дисертација
под називом „Физичка активност као
модератор  повезаности  здравља  и
квалитета  живота“  на  Факултету
спорта  и  физичког  васпитања
Универзитета у Нишу, 22.04.2022.г. 
Стечено научно звање: доктор наука –
физичко васпитање и спорт.

Најмање три научна рада из
области за коју се бира,

објављен у научним часописима
и зборницима са рецензијом Испуњава

Кандидат након посљедњег избора 
има објављена: 

 15 научних радова у часописима 
међународног значаја;

 три научна рада у националном 
часопису;

 два рада саопштена на 
Међународним конференцијама, 
штампана у цјелини.

Показане наставничке
способности

Испуњава

Кандидат активно изводи теоријске и
практичне  вјежбе  на  предметима  из
уже  научне  области  Спортске  и
рехабилитационе  науке  од  2019.
године  на  Факултету  физичког
васпитања  и  спорта  Универзитета  у
Источном  Сарајеву.  Кандидат  је
позитивно  оцјењен  на  студентским
анкетама.

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

  Није било других пријављених кандидата.

Приједлог  кандидата  за  избор  у  звање  доцента  за  ужу  научну  област
Спортске и рехабилитационе науке



На  расписани  конкурс  за  избор  наставника  у  звање  доцента  за  ужу  научну  област
Спортске и рехабилитационе науке, јавио се један кандидат, др Љубица Милановић.
Полазећи од Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број:
67/20“),  Правилника  о  условима  за  избор  у  научно-наставна,  умјетничко-наставна  и
сарадничка  звања  („Службени  гласник  Републике  Српске“,  број:  2/22),  Статута
Универзитета  у  Источном  Сарајеву  и  Правилника  о  поступку  и  условима  избора
академског особља на Универзитету у Источном Сарајеву, којима су прописани услови
за  избор  наставника  у  звање  доцента,  Комисија  је  детаљно  прегледала  достављену
документацију и обавила интервју. Имајући у виду да је кандидат Љубица Милановић
остварила  просјечну  оцјену  на  првом  циклусу  академских  студија  9,21,  на  другом
циклусу  академских  студија  10,0  и  на  трећем  циклусу  студија  9,43,  да  је  марљива,
компетентна, веома заинтересована за стицање нових знања и напредовање у струци, а
узимајући  у  обзир  и  досадашње  искуство  у  образовној  дјелатности,  усавршавања  и
боравке у иностранству и импозантну библиографију, Комисија је мишљења да кандидат
Љубица Милановић, доктор наука-физичко васпитање и спорт,  испуњава све опште и
посебне  услове  за  избор  у  наставничко  звање  доцент  на  Универзитету  у  Источном
Сарајеву.
На  основу  наведеног,  Комисија  са  задовољством  предлаже  Научно-наставном
вијећу  Факултету  физичког  васпитања и  спорта  Пале и  Сенату  Универзитета  у
Источном  Сарајеву  да  др  Љубицу  Милановић,  изабере  у  звање  доцента,  за  ужу
научну  област  Спортске  и  рехабилитационе  науке  на  Факултету  физичког
васпитања и спорта Пале, Универзитета у Источном Сарајеву.

Ч Л А Н О В И   К О М И С И Ј Е:

1.                                                                                      , предсједник
         др Тијана Перовић, ванредни професор

2.                                                                                                   , члан
                                                                др Љубо Милићевић, ванредни професор

3.                                                                                                   , члан
                                                                др Саша Пантелић, редовни професор
                                                                                           

10 Навести „Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 73/10, 104/11,
84/12,  108/13,  44/15,  90/16,  31/18,  26/19 и 40/20)“  или  „Закона о високом образовању („Службени
гласник Републике Српске“, број: 67/20)“,  у зависности да ли кандидат користи право на избор по
условима који су важили прије ступања на снагу важећег Закона о високом образовању.
11 У зависности у које се звање бира кандидат, навести минимално прописане услове на основу члана
81, 82, 83. и 90. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 67/20)
или  на  основу  члана  77,  78.  и  87.  Закона  о  високом образовању  („Службени  гласник  Републике
Српске“, број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19 и 40/20), односно на основу члана
37, 38. и 39. Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном
Сарајеву



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.

  Није било издвојеног мишљења.

Ч Л А Н  К О М И С И Ј Е:
1.                                                                     

Мјесто: Пале
Датум: 23.05.2022.године
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