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НАУЧНО-НАСТАВНОМ ВИЈЕЋУ 

ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА  

СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 

 

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

асистента, ужа научна област Социјални рад (једнакост полова, породица, 
социјална питања). 

 

Одлуком Научно-наставног вијећа Филозофског факултета Универзитета у Источном    

Сарајеву, број: 1288/22 од 07. јуна 2022, 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 асистента, ужа научна  област 

Социјални рад (једнакост полова, породица, социјална питања). 

 

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 Милан Петричковић, предсједник  

Научна област Друштвено-хуманистичке науке     

Научно поље: Социјални рад                                                                  

Ужа научна област:  Теорија и методологија социјалног рада     

Датум избора у звање: 27.06.2012.   

Универзитет у Београду    

Факултет политичких наука  
2.Проф. др Биљана Милошевић Шошо, члан  

Научна област: Социологија       

Научно поље: Друштвене науке     

Ужа научна област: Посебне социологије    

Датум избора у звање: 15.06.2016.    

Универзитет у Источном Сарајеву    

Филозофски факултет Пале 
3.Доц. др Бојан Ћорлука, члан  

Научна област: Социологија       

Научно поље: Друштвене науке     

Ужа научна област: Посебне социологије    

Датум избора у звање: 06.10.2018.    

Универзитет у Источном Сарајеву    

Филозофски факултет Пале 
 

 

 

 

 

 
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 3 кандидата: 

1.   Бранислав Јањетовић 

2
2
.  Србинка Голубовић 

3.   Љубинка Лазић 
 

 
 

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 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 

Oдлуком Сената Универзитета у Источном Сарајеву, број 01-C-121-XXXII/22 oд      28.04.2022. 

Дневни лист, датум објаве конкурса 

“ГЛАС СРПСКЕ“ од 04.05.2022. 

Број кандидата који се бира 

 1 (један) 

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

 Асистент, Социјални рад (једнакост полова, породица, социјална питања) 

Број пријављених кандидата 

 3 (три) 

 

 

 

II ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

ПРВИ КАНДИДАТ 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Име (име једног родитеља) и презиме 

Бранислав (Милош) Јањетовић 

Датум и мјесто рођења 

28.05.1975, Сарајево 

Установе у којима је кандидат био запослен 

 

Звања/радна мјеста 
 

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



 

 

 

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 

 

Назив студијског програма, излазног модула 

 

Просјечна оцјена током студија3, стечено академско звање 

 

Постдипломске студије/студије другог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка 

 

Назив студијског програма, излазног модула 

 

Просјечна оцјена током студија, стечено академско звање 

 

Наслов магистарског/мастер рада 

 

Ужа научна/умјетничка област 

 

Докторат/студије трећег циклуса 

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

 

Наслов докторске дисертације 

 

Ужа научна област, стечено академско звање 
 

Претходни избори у звања (институција, звање и период) 

1. 

24. 

3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора 

 

Радови послије посљедњег избора/реизбора5 
 

 

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 

Навести све активности (уџбеници и друге образовне публикације, предмети на 

којима је кандидат ангажован, гостујућа настава, менторство6) 

Резултати анкете7 
 

Информација о одржаном приступном предавању8 
 

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. 

 

ДРУГИ КАНДИДАТ 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Име (име једног родитеља) и презиме 

Србинка (Никола) Голубовић 

Датум и мјесто рођења 

12.06.1998, Касиндо 

Установе у којима је кандидат био запослен 
 

Звања/радна мјеста 
 

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



 

 

 

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 

Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, 2017-2021.  

Назив студијског програма, излазног модула 

Социологија, Социјални рад 

Просјечна оцјена током студија3, стечено академско звање 

9,15 ; Дипломирани социолог- 240 ЕЦТС -  Социјални рад 

Постдипломске студије/студије другог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка 
 

Назив студијског програма, излазног модула 
 

Просјечна оцјена током студија, стечено академско звање 
 

Наслов магистарског/мастер рада 
 

Ужа научна/умјетничка област 
 

Докторат/студије трећег циклуса 

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

Наслов докторске дисертације 
 

Ужа научна област, стечено академско звање 
 

Претходни избори у звања (институција, звање и период) 

1. 

24. 

3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора 

 

Радови послије посљедњег избора/реизбора5 
 

 

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 

Навести све активности (уџбеници и друге образовне публикације, предмети на 

којима је кандидат ангажован, гостујућа настава, менторство6) 

Резултати анкете7 
 

Информација о одржаном приступном предавању8 
 

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. 

 

ТРЕЋИ КАНДИДАТ 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Име (име једног родитеља) и презиме 

Љубинка (Ђорђо) Лазић 

Датум и мјесто рођења 

25.09.1981, Грачаница 

Установе у којима је кандидат био запослен 

ЈУ Центар за социјални рад Дервента 

Звања/радна мјеста 
 

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



 

 

Самостални стручни сарадник у социјалној заштити 

Научна област 
 

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима 

- Предсједник Удружеља стручних радника социјалних дјелатности Републике Српске- 
1/6 РУ савеза Удружења Републике Српске 

- Члан удружења дефектолога и едукатора-рехабилитатора „СТОЛ“ Сарајево 

- Волонтер у удружењу параплегичара, обољелих од дјечије парализе и тјелесних 
инвалида регије Добој 

2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА 

Основне студије/студије првог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка 

Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци, 2001-2005.  

Назив студијског програма, излазног модула 

Социјални рад, Социјални радник 

Просјечна оцјена током студија3, стечено академско звање 

8,33; Дипломирани социјални радник 

Постдипломске студије/студије другог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка 

Едукацијско-рехабилитацијски факултет Универзитета у Тузли, 2008-2014.  

Назив студијског програма, излазног модула 
 

Просјечна оцјена током студија, стечено академско звање 

8,2;  Магистар друштвених наука из подручја социјалне педагогије  

Наслов магистарског/мастер рада 

„Повезаност појаве стигматизације и ресоцијализације малољетних преступника“ 

Ужа научна/умјетничка област 
 

Докторат/студије трећег циклуса 

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

Наслов докторске дисертације 
 

Ужа научна област, стечено академско звање 
 

Претходни избори у звања (институција, звање и период) 

1. 

24. 

3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора 

- Лазић, Љ. (2016). Квалитет живота дјеце у ризику од одвајања од родитеља. Зборник 

радова 2. Тузла: удружење за подршку и креативни развој дјеце, стр. 347-355. 
- Лазић, Љ. (2016). Социјална превенција у служби ране интервенције поремећаја 

понашања. Зборник. Београд: Београдска дефектолошка школа, стр. 178-179. 

- Лазић, Љ. (2016). Сиромаштво као социјални проблем у Босни и Херцеговини. 
Актуелности- часопис за друштвена питања бр. 33. Бања Лука- Бања Лука Колеџ, стр. 

61-71. 

- Лазић, Љ. (2016). Образовање у функцији социјалне интеграције и редукције 
сиромаштва. Зборник. Мостар: ФПМОЗ, стр. 491-499.  

- Лазић, Б., Лазић, Љ. (2017). Психосоцијални системи подршке у функцији развоја 



 

 

дјечије резилијенције. Зборник сажетака. Сарајево: Удружење друштва психолога у 
Федерацији БиХ, стр. 61. 

- Лазић, Љ. (2017). Утицај фактора социјализације на појаву стигматизације малољетних 

преступника. Бања Лука: Центар модерних знања, стр. 228-238. 

- Лазић, Љ. (2017). Застрашивање као инструмент превенције преступништва. Зборник. 
Београд: Друштво дефектолога Србије, стр. 34. 

- Лазић, Љ., Ђекић, Д. (2020). Анализа социо-економског стања породица затвореника на 

подручју општине Дервента. Зборник радова. Бања Лука: Центар модерних знања, стр. 
524-539. 

- Лазић, Љ. (2020). Малољетничко преступништво и политика редукције сиромаштва. 

Тузла: Универзитет у Тузли; стр. 60-69. 

- Лазић, Љ. (2021). Диверзитет фактора ризика и њихов утицај на појаву малољетничког 
преступништва. Зборник резимеа. Београд: друштво дефектолога Србије, стр. 62. 

- Лазић, Љ. (2021). Повезаност стигматизације малољетних преступника и 

дезорганизације породице. Зборник радова. Сарајево: Perfecta, стр. 259-272. 
- Лазић, Љ. (2021). Најбољи интерес дјетета у поступку смјештаја дјеце у дом за дјецу без 

родитељског старања. Бања Лука: Универзитет ПИМ, стр. 69-84. 

- Лазић, Љ. (2021). Социјална анамнеза у функцији процјене и дијагностике малољетног 
преступника у кривично-правном поступку. Бања Лука: Центар модерних знања, стр. 

583-589. 

- Лазић, Љ. (2021). Креативност у социјалном раду. Зборник радова. Београд: Центар 

модерних знања; Никшић: центар за безбједносна, социолошка и криминолошка 
истраживања ЦГ „Дефектологија“, стр. 342-353. 

- Лазић, Љ. (2021). Насиље у породици као фактор ризика за појаву и развој поремећаја 

понашања дјеце. Београд: Темида, стр. 201-216. 

Радови послије посљедњег избора/реизбора5 
 

 

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 

Навести све активности (уџбеници и друге образовне публикације, предмети на 

којима је кандидат ангажован, гостујућа настава, менторство6) 

Резултати анкете7 
 

Информација о одржаном приступном предавању8 
 

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

 

- Анализа ситуације по питању статуса социјалне заштите и инклузије дјеце у општини 

Дервента 

- Анализа ситуације у области социјалне заштите и инклузије са освртом на расељена 
лица и повратнике 

- Анализа ситуације у области социјалне заштите и инклузије у општини Дервента 

 

 
 

6. РЕЗУЛТАТ ИНТЕРВЈУА СА КАНДИДАТИМА9 

Интервју са кандидатима је одржан 16.06.2022. године са почетком у 11.00 часова на 

Филозофском факултету Универзитета у Источном Сарајеву, у присуству свих чланова 

Комисије. Кандидати Србинка Голубовић и Љубинка Лазић су приступили интервјуу. 

Кандидат Бранислав Јањетовић није позван на интервјуу, јер не испуњава минималне 

услове за избор у звање (нема завршен први циклус студија). Кандидати су у току 

интервјуа исказали жељу и заинтересованост за научноистраживачки рад и рад са 

студентима. На обављеном интервјуу кандидат Србинка Голубовић је показала виши 

ниво знања из научног поља социјалног рада и спремност за одговорно организацијско 

понашање које ће придонијети квалитетнијем раду катедре и самог факултета. 

 

 
 

 

 

 

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: Бранислав Јањетовић 

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) 

Завршен први циклус 
студија у одговарајућој 
области  са најмање 240 
ЕЦТС бодова и најнижом 
просјечном оцјеном 8,00 
или еквивалент 

 
 

Не испуњава 

 
 

Нема завршен први циклус студија 

 

Други кандидат: Србинка Голубовић 

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) 

Завршен први циклус 
студија у одговарајућој 
области  са најмање 240 
ЕЦТС бодова и најнижом 
просјечном оцјеном 8,00 
или еквивалент 

 
 

Испуњава 

 
 

Увјерење о стеченом академском 

звању Дипломирани социолог- 240 

ЕЦТС – Социјални рад, са 

просјечном оцјеном 9,15 

 

Трећи кандидат: Љубинка Лазић 

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) 

Завршен први циклус 
студија у одговарајућој 
области  са најмање 240 
ЕЦТС бодова и најнижом 
просјечном оцјеном 8,00 
или еквивалент 

 

 

Испуњава 

 

 

Диплома о стеченом високом 

образовању дипломирани социјални 

радник, 240 ЕЦТС бодова, са 

просјечном оцјеном 8,33 

 

Увидом у приложену документацију утврђено је да пријављени кандидати Србинка 

Голубовић и Љубинка Лазић испуњавају минималне, законом прописане услове за 

избор у звање асистента за ужу научну област Социјални рад (једнакост полова, 

породица, социјална питања), да имају завршен одговарајући први циклус студија, 

240 ECTS бодова, а просјечну оцјену већу од 8,0. Кандидат Бранислав Јањетовић 



 

 

не испуњава минималне услове за избор у звање јер нема завршен први циклус 

студија. Оба кандидата су у току интервјуа исказала жељу и заинтересованост за 

научно-истраживачки рад и рад са студентима. На обављеном интервјуу кандидат 

Србинка Голубовић је показала виши ниво знања из научног поља социјалног рада, 

спремност за тимски ради и одговорно организацијско понашање. Конкурсна 

документација показује да Србинка Голубовић има највишу просјечну оцјену на 

основним студијма (9,15). Према мишљењу Комисије све ово наведено јој даје 

академску предност у односу на кандидата Љубинку Лазић.  Због наведеног, 

Комисија предлаже Научно-наставном вијећу Филозофског факултета у 

Палама и Сенату Универзитета у Источном Сарајеву да се Србинка 

Голубовић изабере у звање асистента за ужу научну област Социјални рад 

(једнакост полова, породица, социјална питања).    
 

 

 

Ч Л А Н О В И   К О М И С И Ј Е: 
 

1. Проф. др Милан Петричковић, редовни професор, Теорија 

и методологија социјалног рада, Факултет политичких 

наука у Београду, Универзитет у Београду, предсједник 

_________________________________________________ 

2. Проф. др Биљана Милошевић Шошо, ванредни професор, 

Посебне социологије, Филозофски факултет Пале, 

Универзитет у Источном Сарајеву, члан 

_________________________________________________ 

3. Доц. др Бојан Ћорлука, доцент, Посебне социологије, 

Филозофски факултет Пале, Универзитет у Источном 

Сарајеву, 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 



 

 

 

 
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: Пале 

Датум: 17.06.2022. 
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