
 

 

 

НАУЧНО-НАСТАВНОМ  ВИЈЕЋУ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ПАЛЕ 

 

СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 

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

 вишег асистента, ужа научна област Посебне социологије. 
 

Одлуком Научно-наставног вијећа Филозофског Факултета    у Палама, Универзитета    у    

Источном    Сарајеву, број: 1011/22 од 10. 5. 2022. године, именовани смо у Комисију за 
разматрање конкурсног  материјала и писање извјештаја по конкурсу, објављеном у дневном    

листу  “Глас Српске“ од 6. 4. 2022. године, за избор у академско звање виши асистент, ужа 

научна област Посебне социологије. 

 

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. Проф. др 

Биљана Милошевић Шошо, редовни професор, предсједник  

Научна област: Социологија 

Научно поље: Друштвене науке                                                                       
Ужа научна/умјетничка област: Посебне социологије 

Датум избора у звање: 28. 4. 2022. године 

Универзитет: Универзитет у Источном Сарајеву 
Факултет/академија: Филозофски факултет Пале 

2. Доц. 

др Бојан Ћорлука, доцент, члан 

 Научна област: Социологија 

Научно поље: Друштвене науке 

Ужа научна/умјетничка област: Посебне социологије 
Датум избора у звање: 6. 10. 2018. године 

Универзитет: Универзитет у Источном Сарајеву 
Факултет/академија: Филозофски факултет Пале 

3. Проф

. др Немања Ђукић, ванредни професор, члан 

 Научна област: Социологија 

Научно поље: Друштвене науке 

Ужа научна/умјетничка област: Теоријска социологија 

Датум избора у звање: 27. 12. 2018. године 
Универзитет: Универзитет у Бањој Луци 

Факултет/академија: Факултет политичких наука 
 

 

 

 

 

 

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 један (1) кандидат: 

1. Милица (Борислав) Шиљак. 
 

 
 

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 вијећу Филозофског факултета 

Пале 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 Сената Универзитета у Источном Сарајеву, број: 01-C-81-XXXI/22 од 
31.03.2022. године 

Дневни лист, датум објаве конкурса 

„Глас Српске“, од 06. 04. 2022. године 

Број кандидата који се бира 

Један (1) 

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

Избор у академско звање виши асистент, ужа научна област Посебне социологије 

Број пријављених кандидата 

Један (1) 
 

 

 

II ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

ПРВИ КАНДИДАТ 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Име (име једног родитеља) и презиме 

Милица (Борислав) Шиљак 

Датум и мјесто рођења 

15.9.1992. године, Чачак, Србија 

Установе у којима је кандидат био запослен 

Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет Пале (од 14. 9. 2018. године, 

Уговор о раду на неодређено вријеме). 

Звања/радна мјеста 



 

 

 

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

 

 

Асистент - Универзитет у Источном  Сарајеву, Филозофски факултет Пале. 

Научна област 

Друштвене науке, Социологија 

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима 

Члан Социолошког друштва Републике Српске,  
Члан Српског социолошког друштва 

2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА 

Основне студије/студије првог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка 

Филозофски факултет Пале, Универзитет у Источном Сарајеву 
2011-2015.  

Назив студијског програма, излазног модула 

Студијски програм за Социологију 

Просјечна оцјена током студија3, стечено академско звање 

Просјечна оцјена: 9.40 
Стечено академско звање: Дипломирани социолог 

Постдипломске студије/студије другог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка 

Филозофски факултет Пале, Универзитет у Источном Сарајеву 
2015-2017.  

Назив студијског програма, излазног модула 

Студијски програм за Социологију 

Просјечна оцјена током студија, стечено академско звање 

Просјечна оцјена: 9.71 
Стечено академско звање: Мастер социологије 

Наслов магистарског/мастер рада 

Социолошки аспекти етничке дистанце у мултиетничком друштву – примјер БиХ 

Ужа научна/умјетничка област 

Посебне социологије 

Докторат/студије трећег циклуса 

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

Факултет политичких наука, Универзитет у Бањој Луци, од 2019. године. 

Наслов докторске дисертације 
- 

Ужа научна област, стечено академско звање 
- 

Претходни избори у звања (институција, звање и период) 

1. Академско звање асистент, ужа научна област Посебне социологије, Универзитет 
у Источном Сарајеву, Филозофски факултет Пале, по одлуци Сената од 14.9.2018. 
године (2018-2022). 

3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора 

 



 

 

Радови послије посљедњег избора/реизбора5 
 

1. Биљана Ч. Милошевић Шошо, Милица Б. Шиљак (2019). Перцепција 

културних конфликата студентске популације у Републици Српској. Књига 

резимеа са међународног научног скупа Култура и идентитети, Андрићград, 

Вишеград, стр. 104. 

2. Biljana Č. Milošević Šošo, Milica B. Šiljak. (2020). Perception of cultural conflicts 

among the university student population in the Republic of Srpska. Culture and 

identities, J. Petrović, V. Miltojević, Ewa J. Bujwid – Kurek & B. Milošević Šošo 

(editors), Belgrade: Serbian Sociological Association; Institute for Political Studies  

        (ISBN 978 -86- 81319 – 16 - 1; ISBN 978 -86- 7419– 328 – 0: COBISS.SR - ID        

21748233), pp. 179-193. 

3. Biljana Č. Milošević Šošo, Milica B. Šiljak (2020). Interethnic relations in BH – 

sociological context, Religious dialogue and cooperation – Vol.1. No.1, Faculty of 

philosophy Skopje – CIRS, Republic of North Macedonia ( ISSN 2671 – 3594) 

pp. 95-109. 

4. Милица Б. Шиљак (2020). Допринос истраживању патолошких појава у 

Републици Српској, Социолошки преглед Vol. 54 бр. 2, Београд, str. 402-409. 

5. Милица Б. Шиљак (2020). Етнички идентитет(и) у постјугословенској БиХ. 

Социолошки дискурс бр. 20, Бања Лука, стр. 79-95. 

6. Милица Шиљак (2021).  Животни стандард и квалитет живота студентске 

популације у Републици Српској. Ментално здравље и квалитет свакодневног 

живота студената у Републици Српској, тематски зборник, уредник, Биљана 

Милошевић Шошо, Социолошко друштво Републике Српске, Пале, 2021, стр. 

89-101. ( ISBN 978 – 99938- 886 – 3 – 5 : COBISS.RS. –ID 135036673). 
 

 

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 
 

Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 

Кандидат је као асистент за ужу научну област Посебне социологије у претходне 

четири године изводио вјежбе из наставних предмета: 
1. Филозофски факултету Пале на предметима: 

 - Студијски програм за Социологију: Социјална патологија, Социологија 

становништва, Социологија породице, Социологија религије, Социологија морала, 

Култура религија, Социологија родности. 

- Студијски програм за социологију – смјер Социјални рад: Социологија малољетничке 

делинквенције, Социјални рад и болести зависности, Маргиналне групе и социјални 

рад,  

- Катедра за новинарство: Социологија масовних комуникација, Социјална патологија.  

2. Економски факултет Пале: Социологија у туризму. 

Резултати анкете7 
 

Информација о одржаном приступном предавању8 

Кандидат од академске 2018/19. године изводи вјежбе, о чему је приложио релевантну 

документацију, те није био дужан да пред Комисијом одржи предавање из наставног 

предмета уже научне области за коју је конкурисао. 

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

 

 Учесник Треће студентске конференције одржане на Филозофском факултету 

Пале, 25. јуна 2016. године, са рефератом и објављеним радом: Етно-

националне предрасуде као фактор настајања дистанце унутар 

босанскохерцеговачког друштва. 

 Учесник научног скупа НАУКА И СТВАРНОСТ одржаног на Филозофском 

факултету  Пале, 18. маја 2019. године, са рефератом Проблем међуетничких 

односа у БиХ друштву. 

 Учесник Међународне научне конференције КУЛТУРА И ИДЕНТИТЕТИ, 

одржаног од 25. до 27. 10. 2019. године у Мећавнику и Андрићграду, са 

рефератом, у организацији Социолошког друштва Републике Српске и Српског 

социолошког друштва. 



 

 

 Учешће у научноистраживачком пројекту Министарства науке и технологије 

Републике Српске под називом „Утицај културног идентитета младих као 

детерминанте културних конфликата на друштвену перспективу Републике 

Српске“, чији је координатор проф.др Биљана Милошевић Шошо, Филозофски 

факултет Пале у трајању од 12 мјесеци (2018). 

 Учешће у научноистраживачком пројекту Министарства науке и технологије 

Републике Српске под називом „Квалитет савременог живота као 

детерминанта менталног здравља студената у Републици Српској“, чији је 

координатор проф. др Биљана Милошевић Шошо, Филозофски факултет Пале, у 

трајању од 12 мјесеци (2019). 

 

 

Други кандидат и сваки наредни ако их има (све поновљено као за првог кандидата). 
 

6. РЕЗУЛТАТ ИНТЕРВЈУА СА КАНДИДАТИМА9 

Комисија је након констатовања потпуности, уредности и благовременености пријаве једног 

кандидата, заказала интервју за 17. 5. 2022. у 11 часова.  
Интервјуу је приступила кандидаткиња мср Милица Шиљак и обавила стручан разговор са 

члановима комисије о досадашњим научним постигнућима  и плановима за усавршавање и 

напредовање у области социологије.  Разговор кандидаткиње и чланова комисије је забиљежен 
и у Записнику интервјууа.   

Након прегледане документације и резултата интервјууа, Комисија је једногласно донијела 

закључно мишљење. 
 

 

 

 

 

 

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). 

Први кандидат: Милица Шиљак 

На кандидата се примјењују минимални услови за избор у звање из Закона о 

високом образовању Службени гласник Републике Српске“, број: 67/20.10   

Минимални услови за 
избор у звање11 

испуњава/не 
испуњава 

Навести резултате рада (уколико 
испуњава) 

Завршен први циклус 

студија у одговарајућој 

научној области са најмање 

240 ЕЦТС бодова и 

најнижом просјечном 
оцјеном 8,0 

Испуњава услов Кандидат је завршио први циклус 
студија на Филозофском факултету 

Универзитета у Источном Сарајеву, 

на студијском програму 

Социологија (Дипломирани 

социолог), са просјечном оцјеном  

9.40. 

Завршен други циклус 

студија у одговарајућој 

научној области са 

најнижом просјечном 

оцјеном 8,0 

Испуњава услов Кандидат је завршио други 
циклус студија на Филозофском 

факултету Универзитета у 

Источном Сарајеву, на студијском 

програму Социологија (мастер 

социологије), са просјечном 

оцјеном 9.71. 
   

 

 

Након обављеног разговора и увида у приложену документацију утврђено је да Милица 

Шиљак, као једини пријављени кандидат на конкурсу, испуњава све законом прописане 

услове за избор у звање вишег асистента за ужу научну област Посебне социологије. 

Имајући наведено у виду, Наставно-научном вијећу Филозофског факултета 

Универзитета у Источном Сарајеву и Сенату Универзитета у Источном Сарајеву 

предлажемо Милицу Шиљак за избор у звање  вишег асистента, ужа научна област 

Посебне социологије. 

 

Ч Л А Н О В И   К О М И С И Ј Е: 

1. др Биљана Милошевић - Шошо, редовни професор, Филозофски факултет 

Универзитета у Источном Сарајеву, УНО, Посебне социологије; предсједник 

_____________________________________________________________________________ 

2. др Бојан Ћорлука, доцент, Филозофски факултет Универзитета у  Источном    Сарајеву, 

УНО, Посебне социологије, члан; 

_____________________________________________________________________________ 

3. др Немања Ђукић, ванредни професор, Факултет политичких наука Универзитета у 

Бањој Луци, УНО, Теоријска социологија, члан.  

_________________________________________________________________________________________ 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мјесто: Пале 

Датум: 19.5. 2022. 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. 

Нема издвојених мишљења чланова Комисије. 
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