
 

 

НАСТА.ВНО – НАУЧНОМ  ВИЈЕЋУ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА И 

СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 

 

 

Предмет:  Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско 

звање асистент, ужа научна област Физичка географија. 

 

 

Одлуком Наставно-научног већа Филозофског факутета факултета/академије у 

Палама, Универзитета у Источном Сарајеву, број ННВ: 3950/18 од 25.12.2018., 

именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извештаја 

по конкурс.у, објављеном у дневном листу „Глас Српске“ од 12.12.2018. године, за 

избор у академско звање асистент, ужа научна област Физичка географија.  

ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 

 

1. Др Милица Пецељ, предсједник 

Научна област: Природне науке (Физичка географија) 

Научно поље Наука о Земљи  

Ужа научна област: Физичка географија  

Датум избора у звање: 11.07.2017., ванредни професор 

Универзитет: Универзитет у Источном Сарајеву 

Факултет: Филозофски факултет 

 

2. Др Горан Трбић, члан 

Научна област: Природне науке (Физичка географија) 

Научно поље Наука о Земљи  

Ужа научна област: Физичка географија  

Датум избора у звање: 26.01.2017., редовни професор 

Универзитет: Универзитет у Бања Луци 

Факултет: Природно-математички факултет   

 

3. Др Јелена Голијанин, члан 

Научна област: Природне науке (Физичка географија) 

Научно поље Наука о Земљи  

Ужа научна област: Физичка географија  

Датум избора у звање: 23.02.2016., доцент 

Универзитет: Универзитет у Источном Сарајеву  

факултет/академија: Филозофски факултет   

 

 



 

 

На претходно наведени конкурс пријавило се 7 кандидата:  

1. Зорица (Бранислав) Томић, професор географије 

2. Раде (Милија) Ивановић, професор географије, мастер географ 

3. Слободан (Мирослав) Васиљевић, професор географије  

4. Митар (Радомир) Крсмановић, професор географије, мастер географ 

5. Жељко (Милан) Лекић, магистар наставе географије 

6. Слађана (Ранко) Брезо, професор географије 

7. Миљан (Мирко) Јоковић, дипломирани географ 

 

На основу прегледа конкурсне документације, а поштујући прописане чланове: 

 члан 77. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16);  

 чланове 148. и 149. Статута Универзитета у Источном Сарајеву; 

 чланове 5, 6, и 37, Правилника о поступку и условима избора академског 

особља Универзитета у Источном Сарајеву (март 2012);  

 члана 1. Правилника о измјени Правилника о поступку и условима избора 

академског особља Универзитета у Источном Сарајеву (март 2017)  

  

Комисија за писање извештаја о пријављеним кандидатаима за изборе у звања, 

Наставно-научном већу Филозофског факултета и Сенату Универзитета у Источном 

Сарајеву подноси следећи извештај 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: 

Сенат Универзитета у Источном Сарајеву;  

Број одлуке: 01-C-454-LVII/18; 

04.12.2018. године 

Дневни лист, датум објаве конкурса: 

„Глас Српске“, 12.12.2018. године 

Број кандидата који се бира: један (1) 

Звање и назив уже научне области за коју је конкурс расписан:  

Асистент, Физичка географија 
Број пријављених кандидата: Седам (7) 

 

 

 

 



 

 

II   ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

 

ПРВИ КАНДИДАТ 

 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

 

Име (име једног родитеља) и презиме 

Зорица (Бранислав) Томић 

Датум и мјесто рођења: 18.02.1982., Сарајево, Центар 

 

Установе у којима је кандидат био запослен 

2015-2018. године; d.о.о. „Toters “ 

Источно Сарајево 

Звања/радна мјеста: оператер 

 

2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА 

 

Основне студије/студије првог циклуса 

 

Назив институције, година уписа и завршетка  

Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет, Катедра за 

географију 

Уписала академске 2008/2009 године 

Завршила 12.12.2012. године 

Назив студијског програма, излазног модула: Географија 

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 

9,78; Професор географије 

Кандидаткиња доставила уверење о просечној оцени на Студијском програму 

географија. 

 

 

3. НАУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Радови послије посљедњег избора/реизбора: 

У конкурсном материјалу нема информација о досадашњој научној делатности 

Зорице Томић  

 

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

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

којима је кандидат ангажован, гостујућа настава, резултате анкете, менторство: 

У конкурсном материјалу нема информација о радном ангажовању Зорице Томић на 

високошколским установама 

 

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: 

 

Кандидаткиња доставила уверење о познавању рада на рачунару. 



 

 

2006. године Завршен убрзани курс из области ОS WINDOWS, MS Word i MS Excel 

(NVO „Universum “). 

 

 

 

ДРУГИ КАНДИДАТ 

 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

 

Име (име једног родитеља) и презиме 

Раде (Милија) Ивановић 

Датум и мјесто рођења: 12.09.1986., Рогатица, Рогатица 

 

Установе у којима је кандидат био запослен 

3 године искуства  
(у биографији није наведена институција у којој је стечено радно искуство) 

Звања/радна мјеста: 

у биографији није наведено радно место које је кандидат обављао 

 

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима:  

Обављао дужност председника Географског-истраживачког друштва „ Јевто 

Дедијер“ током студија (у конкурсном материјалу није наведен период обављања 

дужности, недостаје евиденција) 

 

2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА 

 

Основне студије/студије првог циклуса 

 

Назив институције, година уписа и завршетка: 

Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет, Катедра за 

географију 

Уписан академске 2004/2005. године 

Завршио 25.06.2010. године 
Назив студијског програма, излазног модула: Географија 

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив: 

9,44; Професор географије 

 

Постдипломске студије/студије другог циклуса 

 

Назив институције, година уписа и завршетка: 

Универзитет у Београду, Географски факултет, Катедра за физичку географију 

Уписан академске 2011/2012. године 

Завршио 25.09.2013. године 
Назив студијског програма, излазног модула: 

Мастер академских студија Географија 

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив: 

9,60; Мастер географ 

Наслов мастер рада: 



 

 

„ Дендроклиматолошка истраживања у крају Рогатичком “  

Ужа научна област 

Физичка географија 

 

 

3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

 

Раде Ивановић је до сада објавио 3 рада у коауторству у часописима категорије 

М23, М51 и М63 

 

M51 

Mihajlović J., Ducić V., Burić D., Ivanović R., Ristić D. (2013). Landspout Across Novi 

Beograd, 24.May 2012-Synoptic Analysis, Glasnik Srpskog Geografskog Društva, XCIII 

(2), 56-72. 

http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0350-3593/2013/0350-35931302055M.pdf 

 

У овој студији аутори истражују могућност примене дендрохронолошке методе у 

предвиђању суше у источној Босни. Као индикатор суше коришћен је 

стандардизовани индекс падавина (СПИ). На ширем подручју Рогатице (источна 

Босна), узето је 11 узорака језгра са стабала. Најбољу везу између ширине дрвених 

прстенова и суше показао је узорак 67-годишњег европског сребра (Abies alba) са 

планине Бокшанице. Уклањање биолошког тренда (стандардизација) извршено је 

методом ауторегресивно-покретног просека (АРМА). Прорачуни су показали да је 

падавина, тј. суша у летним месецима, пресудна за радијални прираст узорка. 

Добијени резултати истраживања потврђени су у примерима у региону и даље. 

 

M23 

Ducić V., Ivanović R., Mihajlović J., Gnjato R., Trbić G., Ćurčić N. (2015). 

Dendroindication of Drought in Rogatica Region (Eastern Bosnia), Archives of Biological 

science, 67 (1), 201-211. 

http://serbiosoc.org.rs/arch_old/VOL67/SVESKA1/22%20-%20Ducic.pdf 

У раду је представљен случај појаве тромбе 24.05.2012. на Новом Београду. У 

истраживању je коришћен метод синоптичке анализе, а опис појаве тромбе темељи се 

на визуелном опажању и фотографијама. На основу расположивих података 

ѕакључено је да су услови за развој тромбе били повољни, јер је постојао и процес и 

повећана енергија нестабилности. Тромба се јавила у склопу североисточне струје 

која се премештала преко Београда даље на југозапад и запад. На основу анализе 

синоптичког материјала, није се радило о адвекцији јако хладног ваздуха. Било је 

довољно топлоте у приземљу, али не и по висини. Постојали су повољни услови за 

настанак тромбе - висока влажност ваздуха, изражена вертикална и хоризонтална 

струјања. 

M63 

Golijanin J., Bojić S., Šušnjar S., Ivanović R. (2015). Dendroklimatološka istraživanja na 

prostoru Romanije, Zbornik radova sa naučnog skupa-Planska i Normativna zaštita prostora 

i životne sredine, 411-418. 

(рад није доступан кроз електронску академску платформу) 

http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0350-3593/2013/0350-35931302055M.pdf
http://serbiosoc.org.rs/arch_old/VOL67/SVESKA1/22%20-%20Ducic.pdf


 

 

 

На основу дендроклиматолошке методе представљена је међузависност климатских 

промена и ширине годова дрвећа на простору Романије. На основу узорака узетих из 

старијих стабала са виших планинских делова Романије и метеоролошких параметара 

са станице Соколац добијених инструменталним методама (1951-2014) анализирана 

је интеракција услова средине и ширине годова дрвећа. Узорци (укупно 33) су узети 

из белог бора (Pinus silvestris L.), храста китњака (Quercus petraea Liebl.), смрче 

(Picea abies Karst.), јеле (Abies alba) и букве (Fagus sylvaticaL.) са надморске висине 

од 789m до 1473m са различитих локација. Резултати су показали да најбољу 

корелацију са температуром и падавинама имају узорци са локације Ђева и Палеж. 

 

 

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

У конкурсном материјалу нема информација о радном ангажовању Рада Ивановића 

на високошколским установама  

 

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 
У конкурсном материјалу нема информација о стручној делатности Рада Ивановића  

 

 

 

ТРЕЋИ КАНДИДАТ 

 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

 

Име (име једног родитеља) и презиме 

Слободан (Мирослав) Васиљевић 

Датум и мјесто рођења: 07.11.1990., Фоча 

 

Установе у којима је кандидат био запослен 

2017-2018.  „Превент Горажде“ 

 

Звања/радна мјеста 

(у биографији није наведено радно место које је кандидат обављао) 

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима: нема 

 

2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА 

 

Основне студије/студије првог циклуса 

 

Назив институције, година уписа и завршетка  

Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет, Катедра за 

географију 

Уписан академске 2009/2010. године 

Завршио 05.09.2014. године 

Назив студијског програма, излазног модула: Географија 

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив: 

9,07; Професор географије 



 

 

 

 

3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

У конкурсном материјалу нема информација о научној делатности Слободана 

Васиљевића  
 

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

У конкурсном материјалу нема информација о радном ангажовању Слободана 

Васиљевића на високошколским установама. 

 

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

У конкурсном материјалу нема информација о стручној делатности Слободана 

Васиљевића 

 

 

 

ЧЕТВРТИ КАНДИДАТ 

 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

 

Име (име једног родитеља) и презиме: 

Митар (Радомир) Крсмановић 

Датум и мјесто рођења: 08.02.1984., Сарајево, Центар 

 

Установе у којима је кандидат био запослен: 

Кандидат запослен у „Завод за уџбенике Источно Ново Сарајево “ 

(У библиографији није наведено од када је запослен) 

 

Звања/радна мјеста: Графичка припрема 

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима: Нема 

 

 

2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА 

 

Основне студије/студије првог циклуса 

 

Назив институције, година уписа и завршетка:  

Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет, Катедра за 

географију 

Уписан академске 2007/2008. године 

Завршио 10.11.2011. године 

Назив студијског програма, излазног модула: Географија 

 

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 

9,00; Професор географије 

 

Постдипломске студије/студије другог циклуса 

 



 

 

Назив институције, година уписа и завршетка: 

Универзитет у Београду, Географски факултет, Катедра за животну средину  

Уписан академске 2011/2012. године 

Завршио 25.09.2013. године 

Назив студијског програма, излазног модула: 

Геопросторне основе животне средине 

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив: 

10.0 

Наслов мастер рада: 

„ Геоеколошко вредновање планине Бјелашнице“ 

 

Ужа научна: 

Геопросторне основе животне средине 

 

3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

 

У конкурсном материјалу нема информација о научној делатности Митра 

Крсмановића  

 

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

У конкурсном материјалу нема информација о радном ангажовању Митра 

Крсмановића на високошколским установама  

 

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

У конкурсном материјалу нема информација о стручној делатности Митра 

Крсмановића 

 

 

 

 

ПЕТИ КАНДИДАТ 

 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

 

Име (име једног родитеља) и презиме: 

Жељко (Милан) Лекић 

Датум и мјесто рођења: 18.05.1980., Сарајево, Центар 

 

Установе у којима је кандидат био запослен: 

01.10.2007.-28.10.2008. Кандидат запослен на Филозофском факултету 

Универзитета у источном Сарајеву (Уговор о делу) 

 

Током академске 2009/2010. године кандидат ангажован на Филозофском 

факултету ( по Уговору о делу - 2494/09) 

 

Звања/радна мјеста: 

01.10.2007.-28.10.2008. године Сарадник у настави-асистент 

2009/2010 године – вршилац послова секретара постдипломских студија 



 

 

 

15.05.2008., Избор у звање асистента за ужу научну област Друштвена 

географија 

25.06.2009., Избор у звање асистента за ужу научну област Социјална географија 

 

 

2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА 

 

Основне студије/студије првог циклуса: 

 

Назив институције, година уписа и завршетка: 

Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет, Катедра за 

географију 

Уписан академске 2001/2002. године 

Завршио 28.04.2006. године 

Назив студијског програма, излазног модула: Географија 

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив: 

8.82; Професор географије 

 

Постдипломске студије/студије другог циклуса: 

 

Назив институције, година уписа и завршетка: 

Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет, Катедра за 

географију 

Уписан академске 2007/2008. године 

Завршио 17.11.2010. 

 

Назив студијског програма, излазног модула: Магистарски студиј Географија 

 

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив: 9,60. 

Наслов магистарског рада: 

„Саобраћајни систем као фактор просторно-функционалне организације 

простора града Источно Сарајево“ 

 

Ужа научна област: Друштвена географија 

 

 

3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

 

На основу библиографије Мр Жељко Лекић је до сада објавио 6 радова у 

ауторству и коауторству 

 

М63 

1. Лекић Ж. (2008). Развој светске аутоиндустрије и глобализација, радови 

Филозофског факултета, Филозофске и природно-математичке науке, 10 (2), 393-404. 

 

У раду је хронолошки приказан развој аутоиндустрије и стављен у контекст 

глобализације. Глобализација поред утицаја у свим сферама друштва утиче и на 



 

 

развој индустрије сто се манифестује у просторној организацији производње и 

маркетингу. Аутомобил постаке ’’културолопки феномен и превазилази првобитну 

намену превозног средства. Атомобиска индустрија остварује велики утицај на 

савремено друштво (економски, маркетиншки, културолошки, цоциолошки) 

 

М63 

2.  Марић Ђ., Лекић Ж. (2009). Географска обиљежја енергетских извора Републике 

Српске у функцији одрживог развоја, Зборник радова Филозофског факултета са 

научног скупа ''Наука и настава на универзитету, Пале, Посебна издања, Филозофске 

и природно-математичке науке Књига 3, том 2,  

 

У раду је анализирано место и улога Републике Српске са аспекта енергетског 

развоја. Учешће енергетике у индустријској делатности РС у 2002.години достигло је 

једну четвртину укупне вредности. Аутори аналиѕирају постојеће енергртске изворе 

где доминирају угаљ и хидропотенцијал који дају укупну производњу електричне 

енергије од којих се значајне резерве угља односе се на мрки угаљ и лигнит (585 мил. 

Тона), а хидропотенцијал се процењује на 2,4 GW од чега је искориштено 35%. 

Аутори се осврћу и на алтернативне изворе енергије који потенцијално могу бити 

геотермална енергија, биомаса и др. У закључку се наглашава да хидропотенцијал 

није довољно искориштен. Применом одређених стандарда о заштити природне 

средине изградња хидроенергртских система би минимално угрозила еколошку 

равнотећу. 

 

М63 

3. Марић Ђ., Лекић Ж. (2011). Геоплолитички и геоекономски значај коридора 5C, 

Зборник радова Филозофског факултета са научног скупа Наука и политика, Пале, 

Посебна издања, Природно-математичке науке, Књига 5, том 3,  

 

У раду је представљена геопросторна анализа уже утицајне зоне коридора 5С мање 

од тридесет километара. Анализа је урађена на основу више социоекономских 

параметара као што су просторна дистрибуција становништва, секторска структура 

привреде општина у утицајној зони, природни прираштај и просечна висина нето 

зарада у односу на ентитетски просек. 

Аутори закључују да пажњу треба усмерити на искоришћавање речног тока Саве 

који је плован 33 км и представља најкраћу везу БиХ и дела Хрватске са речно-

каналским системом Рајна-Мајна-Дунав. Имајући у виду да де правцем реке Дунав 

пружа коридор седам то ствара предуслове у укључивање наше државе  у 

јединствени европски систем водених путева и потпунију валоризацију њеног 

саобраћајно-географског положаја. 

 

М63 

4. Лекић Ж. (2009) Регионално-географски приказ Камеруна, Научни симпозијум 

’’Друштвена улога и статус географије у Републици Српској и окружењу’’, Бања 

Лука, Зборник радова, Географско друштво Републике Српске. 

(Рад наведен на основу конкурсног материјала из библиографије. На основу 

достављеног одштампаног рада нема назнаке о томе да је рад публикован) 

 

 



 

 

М63 

5. Говедар З., Лекић Ж. (2009) Мониторинг квалитета ваздуха као детерминанта 

стања животне средине у граду Сарајеву, Научни скуп ’’Интердисциплинарност и 

јединство савремене науке), Зборник радова Филозофског факултета. 

(Рад наведен на основу конкурсног материјала из библиографије. На основу 

достављеног одштампаног рада нема назнаке о томе да је рад публикован) 

 

М52 

6. Лекић Ж. (2013) Саобраћајно-географски проблеми града Источно Сарајево, 

Научни скуп ’’Српски етно-национални простор’’ Бања Лука, Географско друштво 

Републике Српске. 

(Рад наведен на основу конкурсног материјала из библиографије. На основу 

достављеног одштампаног рада нема назнаке о томе да је рад публикован) 

 

Наведени радови 4, 5 и 6 који су достављени у конкурсном материјалу нису имали 

назнаке о томе у ком су часопису (зборнику, журналу или било којој публикацији са 

рецензијом) публиковани. (Као непотпун део конкурсног материјала који се тиче 

публикација кандидата, није образложен) 

 

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

 

Мр Жељко Лекић је био ангажован у настави у извођењу вежби на предметима 

основног студија: 

 Општа физичка географија 

 Привредна географија 

 Општа привредна географија 

 Регионална географија свијета 2 

 Основи антропогеографије 

 Историјска географија 

 

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

 

На основу биографије из конкурсног материјала мр Жељко Лекић је: 

обављао дужност „Секретара секције“ на научном скупу „Наука и настава на 

Универзитету“ (17-18. Маја 2018. године) Мр Жељко Лекић (недостаје евиденција у 

конкурсном материјалу) 

 учествовао у организационо-оперативном одбору за припрему и реализацију 

научног савјетовања „Туризам-теорија и пракса“ одржаног од 01-02.07.2008. 

године на Јахорини. (недостаје евиденција у конкурсном материјалу) 

 положио курс Грчког језика 2007. Године-амбасада Републике Грчке 

(недостаје евиденција у конкурсном материјалу) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ШЕСТИ КАНДИДАТ 

 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

 

Име (име једног родитеља) и презиме: 

Слађана (Ранко) Брезо 

Датум и мјесто рођења: 31.10.1990., Сарајево, Центар 

 

Установе у којима је кандидат био запослен: 

На основу биографских података из конкурсног материјала Слађана Брезо је радила у 

следећим установама: 

 01.06.2016.-31. 05.2017., волонтирала у Туристичкој организацији Источно 

Сарајево (недостаје евиденција у конкурсном материјалу) 

 08.01.2018.-28.02.2018 обављала сезонски рад у хотелу „Небојша“ на 

Јахорини (недостаје евиденција у конкурсном материјалу) 

Звања/радна мјеста: рецепционар 

 

 

2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА 

 

Основне студије/студије првог циклуса 

 

Назив институције, година уписа и завршетка:  

Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет, Катедра за 

географију 

Уписан академске 2009/2010. године 

Завршио 30.09.2013. године 

Назив студијског програма, излазног модула: Географија 

 

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив: 

8.32; Професор географије 

 

3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

У конкурсном материјалу нема информација о научној делатности Слађане Брезо 

 

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

У конкурсном материјалу нема информација о научној делатности Слађане Брезо 

 

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

У конкурсном материјалу нема информација о научној делатности Слађане Брезо 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СЕДМИ КАНДИДАТ 

 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

 

Име (име једног родитеља) и презиме: 

Миљан (Мирко) Јоковић 

Датум и мјесто рођења: 

28.06.1994., Србиње 

Установе у којима је кандидат био запослен: нема информација 

Звања/радна мјеста: - 

 

 

2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА 

 

Основне студије/студије првог циклуса 

 

Назив институције, година уписа и завршетка: 

Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет, Катедра за географију 

Уписан академске 2013/2014. године 

Завршио 14.02.2018. године 

Назив студијског програма, излазног модула: Географија 

 

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив: 

7.92; Дипломирани географ 

 

 

3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

У конкурсном материјалу нема информација о научној делатности Миљана Јоковића 

 

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

У конкурсном материјалу нема информација о образовној делатности Миљана 

Јокивића 

 

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

У конкурсном материјалу нема информација о стручној делатности Миљана Јокивића 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

РЕЗУЛТАТ ИНТЕРВЈУА СА КАНДИДАТИМА 

 

На основу члана 4а, Правилника о поступку и условима избора академског особља 

Универзитета у Источном Сарајеву, Комисија је позвала кандидате (који испуњавају 

минималан законски услов) на интервју. Увидом у конкурсни материјал Комисија 

констатује да шест од укупно седам пријављених кандидата испуњава минималан 

услов за избор у звање и обавештава их путем мејла о заказаном интервјуу, седам 

дана раније. Кандидати су потвдили пристигло обавештење. Кандидат који није 

испунио минималан услов није позван на интервју и о томе је обавештен путем мејла. 

 

Интервју је обављен у просторијама Филозофског факултета дана 01.02.2019. године 

у 10 часова. Интервју су обавили чланови Комисије проф. др Милица Пецељ 

(предсједник) и доц др Јелена Голијанин (члан). Трећи члан Комисије (проф. др 

Горан Трбић) није био у могућности да присуствује заказаном интрвјуу. 

 

Чланови Комисије и кандидати су од 10 часова у учионици 403 приступили 

интервијуу који је протекао у садржајном разговору. Чланови Комисије су са 

пријављеним кандидатима разговарали о мотивима и интересовањима кандидата за 

Физичку географију као ужу научну област за који је расписан конкурс. Кандидати 

су имали прилику да укажу и на своја достигнућа у досадашњем научном, стручном 

и другом релевантном ангажовању.  

 

Имајући у виду пристигли конкурсни материјал чланови Комисије су искористили 

интервју за додатна појашњења.  

 

Током резговора о досадашњем научном, стручном интересовању и ангажовању, 

кандидаткиња Слађана Брезо је навела да је њено истраживачко искуство до сада 

било везано за мастер студије. Како кандидаткиња Брезо није приложила у 

конкурсном материјалу диплому о завршеном другом степену студија, током 

интервјуа је навела да је завршила мастер студије Туризам и заштита животне 

средине на ПМФ-у,  Универзитета у Сарајеву. 

 

Кандидаткиња Зорица Томић је навела да до сада није била у финансијској ситуацији 

да се ангажује у истраживачком или стручном смислу. Кандидаткиња је истакла да 

би убудуће показала више интересовања за физичку географију. 

 

Кандидат Слободан Васиљевић је навео да је у досадашњем стручном ангажовању 

уписао мастер студије на Катедри за географију, ФФ УИС пре неколико година али 

их није привео крају. Такође кроз неколико примера наводи своју заинтересованост 

за физичку географију. 

 

Кандидат Жељко Лекић је навео да је поред радова које је објавио из уже научне 

области друштвена географија, објавио и један рад из уже научне области физичка 

географија који се тиче квалитета ваздуха у Сарајеву. Наводи интересовање за 

физичку географију нарочито савремени апликативни приступ. С обзиром да 

кандидат није на адекватан начин приложио објављене радове на увид, Комисија 



 

 

осим података из библиографије није имала увид да су поменути радови објављени. 

О томе је поред стручног разговора било речи у интервјуу. 

 

Кандидат Раде Ивановић није навео у биографији коју врсту радног искуства је имао 

до сада иако је навео да има 3 године радног искуства. На постављено питање, 

Кандидат је упознао чланове Комисије да се ради о досадашњем искуству у следећим 

средњим школама: ЈУ Средњошколски центар „27. Јануар“, Рогатица (1,4 године) и 

ЈУ Средњошколски центар Пале (1.9 година). Даље, кандидат наводи своје 

интересовање и досадашње истраживачко и стручно искуство из физичке географије 

које је резултовало објављивањем радова. 

 

Кандидат Митар Крсмановић је навео да је досадашње искуство за истраживањки рад 

било везано за кампове из физичке географије током основног студија и за мастер 

студије. 

 

Комисија је током интервјуа обратила пажњу на следеће: 

1. Стручна и научна интересовања кандидата 

2. Интересовање кандидата за ужу научну област – Физичка географија 

3. Досадашње интересовање за научно-истраживачки рад. 

Интервју је званично завршен у 11 часова и 30 минута.  

 

III   ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

Први кандидат 

Зорица (Бранислав) Томић 

Минимални услови за избор у 

звање: 

испуњава/не 

испуњава 
Резултати  

завршен први циклус студија 

са најмање 240 ECTS 
испуњава 

Професор географије 

240 ЕЦТС 

Најнижа просечна оцена 8,0  испуњава 9.78 

Додатно остварени резултати рада (осим минимално прописаних) 

Навести преостале публиковане радове, пројекте, менторства, … 

 

Други кандидат 

Раде (Милија) Ивановић 

Минимални услови за избор у 

звање 

испуњава/не 

испуњава 
Резултати 

завршен први циклус студија 

са најмање 240 ECTS  
испуњава 

Професор географије 

240 ЕЦТС 

Најнижа просечна оцена 8,0  испуњава 9.44 

Додатно остварени резултати рада (осим минимално прописаних): 

Објављен један научни рад у референтном часопису SCI листе, М23 

Објављен један научни рад у референтном часопису ESCI, М51  

Објављен један научни рад са научног скупа, М63 

Ужа научна област: Физичка географија 

 

Трећи кандидат 

Слободан (Мирослав) Васиљевић 



 

 

Минимални услови за избор у 

звање 

испуњава/не 

испуњава 
Резултати 

завршен први циклус студија 

са најмање 240 ECTS  
испуњава 

Професор географије 

240 ЕЦТС 

Најнижа просечна оцена 8,0  испуњава 9.07 

Додатно остварени резултати рада (осим минимално прописаних) 

 

Четврти кандидат 

Митар (Радомир) Крсмановић 

Минимални услови за избор у 

звање 

испуњава/не 

испуњава 
Резултати 

завршен први циклус студија 

са најмање 240 ECTS  
испуњава 

Професор географије 

240 ЕЦТС 

Најнижа просечна оцена 8,0  испуњава 9.0 

Додатно остварени резултати рада (осим минимално прописаних) 

 

Пети кандидат 

Жељко (Милан) Лекић 

Минимални услови за избор у 

звање 

испуњава/не 

испуњава 
Резултати 

завршен први циклус студија 

са најмање 240 ECTS  
испуњава 

Професор географије 

240 ЕЦТС 

Најнижа просечна оцена 8,0  испуњава 8.82 

Додатно остварени резултати рада (осим минимално прописаних) 

Навести преостале публиковане радове, пројекте, менторства, … 

Објављено 2 научна рада са научног скупа М63 

Објављен један рад у националном часопису М53 

За преостале наведене радове није достављен доказ о публикацији 

Ужа научна област: Друштвена географија 

 

Шести кандидат 

Слађана (Ранко) Брезо 

Минимални услови за избор у 

звање 

испуњава/не 

испуњава 
Резултати 

завршен први циклус студија 

са најмање 240 ECTS  
испуњава 

Професор географије 

240 ЕЦТС 

Најнижа просечна оцена 8,0 испуњава 8.32 

Додатно остварени резултати рада (осим минимално прописаних) 

 

Седми кандидат 

Миљан (Мирко) Јоковић 

Минимални услови за избор у 

звање 

испуњава/не 

испуњава 
Резултати 

завршен први циклус студија 

са најмање 240 ECTS 
испуњава 

Дипломирани географ 

240 ЕЦТС 

Најнижа просечна оцена 8,0  не испуњава 7.92 

Предлог Комисије 



 

 

 

Увидом у конкурсни материјал пријављенх кандидата Комисија је поред 

минималних услова за избор у звање асистента узела у обзир и интересовање 

кандидата за научно-истраживачки рад из уже научне области – Физичка 

географија. 

 

На основу члана 77. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16), чланова 5, 6, и 37, 

Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у 

Источном Сарајеву, увидом у конкурсни материјал и на основу обављеног 

интервјуа, Комисија предлаже кандидата Рада Ивановића за асистента из уже 

научне области Физичка географија. Овај предлог Комисија упућује на даље 

одлучивање Наставно-научном већу Филозофског факултета и Сенату 

Универзитета у Источном Сарајеву. 

 

Образложење:  

Поред минималних услова за избор у звање асистента које је испунило шест 

кандидата, за Комисију је од изузетног значаја била чињеница да предложени 

кандидат, Раде Ивановић, показује интересовање за научно-истраживачки рад из 

уже научне области Физичка географија. То несумњиво оправдавају објављени 

радови у часописима категорије SCI листе и Web of Science који се не могу 

занемарити када је у питању научно-истраживачки рад из области природних 

наука. Имајући ову чињеницу у виду, Комисија је дала предност кандидату Раду 

Ивановићу за избор у звање асистента за ужу научну област Физичка географија. 

Ч Л А Н О В И   К О М И С И Ј Е: 

1. ________________________________________________ 

Др Милица Пецељ, ванредни професор 

Ужа научна област: Физичка географија 

Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет,  

председник Комисије 

 

2. ________________________________________________  

Др Горан Трбић, редовни професор 

Ужа научна област: Физичка географија 

Универзитет у Бања Луци, Природно-математички факултет,  

члан Комисије 

 

3. ________________________________________________ 

Др Јелена Голијанин, доцент 

Ужа научна област: Физичка географија 

Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет,  

члан Комисије 

 

 



 

 

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 сасатвни дио 

овог извјештаја комисије.  

 

Ч Л А Н  К О М И С И Ј Е: 

                                              1. ________________________________ 

Мјесто: Пале 

Датум: 12.02.2019. 


