
 



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

1. Мирослав (Љубо) Јокић 

2. Мирјана (Радослав) Шмитран 

 

На основу прегледа конкурсне документације, а поштујући прописане члан1 

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 и чланове 5., 6. и 37.2. Правилника о поступку и условима избора 

академског особља Универзитета у Источном Сарајеву, Комисија за писање 

извјештаја о пријављеним кандидатаима за избор у звање вишега асистента (ужа 

научна област Новинарство) Наставно-научном вијећу Филозофског факултета и 
Сенату Универзитета у Источном Сарајеву подноси слиједећи 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 

Сенат Универзитета у Источном Сарајеву, 27.02.2020. године (Бр.одлуке: 01-S-33- 
IX/20) 

Дневни лист, датум објаве конкурса 

Глас Српске, 04.03.2020. године 

Број кандидата који се бира 

1 (један) 

Звање и назив уже научне области, уже образовне области за коју је конкурс 
расписан, списак предмета 

Виши асистент, Новинарство 

Број пријављених кандидата 

2 (два) 
 

 

 

II ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

ПРВИ КАНДИДАТ 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Име (име једног родитеља) и презиме 

Мирјана (Радослав) Шмитран 

Датум и мјесто рођења 

 

1  У зависности од звања у које се кандидат бира, наводи се члан 77. или 78. или 87. 
2  У зависности од звања у које се кандидат бира, наводи се члан 37. или 38. или 39. 

 

 



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. 
 

 

20.01.1988., Босанска Градишка 

Установе у којима је кандидат био запослен 

ЈУ „Техничка школа“ Добој (од 01.02. 2019) 

Звања/радна мјеста 

професор Демократије и људских права и Културе религија 

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 

Факултет политичких наука, Универзитет у Бања Луци, 2007-2011 

Назив студијског програма, излазног модула 

Политичке науке 

Просјечна оцјена током студија3, стечени академски назив 

Дипломирани политиколог, 8,50 

Постдипломске студије/студије другог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка 

Факулет политичких наука, Универзитет у Бања Луци 

Назив студијског програма, излазног модула 

Политикологија 

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 

Магистар међународних односа, 9,29 

Наслов магистарског/мастер рада 

Специфичности политичко правног система заштите људских права и слобода у 
Босни и Херцеговини у односу на међународноправну заштиту 

Ужа научна/умјетничка област 

у додатку о дипломи није наведено 

Докторат/студије трећег циклуса 

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

дисертације) 

- 

Наслов докторске дисертације 

- 

Ужа научна област 

- 

Претходни избори у звања (институција, звање и период) 
 

3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора 

1. Шмитран, Мирјана (2017) „Политичко – правни систем заштите људских 

права и слобода у Босни и Херцеговини“, Преглед, Сарајево LVIII, бр.3, ISSN 

0032-7271: стр: 253-269 
 



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

релевантних за избор кандидата у академско звање. 
 

 

 

У раду се објашњава на који начин је политичко-правни систем заштите људских права и 

слобода у БиХ усклађен са међународним правом о људским правима. Основу рада у том 

смислу чине Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода и 15 

међународних докумената о људским правима и слободама који су дио Анекса 1 Дејтонског 

мировног споразума. 

 

2. Шмитран, Мирјана (2018), „Могућносто примјене директне демократије у 

Босни и Херцеговини“, Годишњак Факултета политичких наука Универзитета 

у Београду, Београд, година ХII, број 20, ISSN 1820-6700, стр: 109-132 

 
Овај рад се бави питањем могућности примјене директне демократије у БиХ. Први дио рада 

посвећен је одређивању појма директне демократије, као и дефинисање основних облика 

којима се она може јавити, те њена евентуална заступљеност у БиХ. Такође, у раду се 

анализира могућност примјене непосредне демократаије у БиХ као и предности и недостаци 

који би произилазили. 

 
3. Шмитран, Мирјана (2019), „Међународноправна заштита људских права и 

слобода“, Преглед, Сарајево, LX, бр. 1, ISSN 032-7271, стр: 137-150 

 
Ауторка у раду анализира положај поједина у међународном праву те отваривање заштите 

људских права и слобода на међународном и регионалном нивоу. У том смислу осим 

доприноса Огранизације уједињених нација у раду се наводи значај и других међународних 

организација као што су Савјет Европе, Организација америчких држава, Организација 

афричког јединства. 

Радови послије посљедњег избора/реизбора4
 

 

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

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

Ради у ЈУ „Техничка школа“ Добој као професор на предметима Демократије и 

људских права и Културе религија 

Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 

 

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

- Кандидаткиња је током 2013. године учествовала на љетној школи коју је 

организовала амабасада Швајцарске у БиХ и Центар за демократске студије из 

Цириха 

- Кандидаткиња је током 2011. године учествовала на љетној школи Родне 

равноправности коју је организовао Гендер центар- Центар за једнакост и 

равноправност полова Владе Републике Српске 
 

 
 II ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

ДРУГИ КАНДИДАТ 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Име (име једног родитеља) и презиме 
 



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

који се бирају у звање асистента и вишег асистента. 
 

 

Мирослав (Љубо) Јокић 

Датум и мјесто рођења 

18.02.1966.,Соколац 

Установе у којима је кандидат био запослен 

Филозофски факултет Пале од 2007.године, Српска новинска агенција (1992-2000), 

Ослобођење, Дуга, Правда, Дневник Нови Сад, Радио Светигора, 24 часа, 

Франкфуртске вести... 

Звања/радна мјеста 

Библиотекар, асистент, новинар, уредник, шеф ДЕСК-а, дописник 

Научна област 

Новинарство 

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 

Факултет политичких наука, Универзитета у Београду (1992 – 2005) 

Назив студијског програма, излазног модула 

Новинарство и комуникологија 

Просјечна оцјена током студија5, стечени академски назив 

Дипломирани политиколог за новинарство и комунуикологију (просјечна оцјена 8,25) 

Постдипломске студије/студије другог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка 

Факулет политичких наука, Универзитет у Београду (2010-2011) 

Назив студијског програма, излазног модула 

Новинарство 

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 

Мастер новинар, 9,44 

Наслов магистарског/мастер рада 

Новинске агенције у међународном и глобалном комуницирању 

Ужа научна/умјетничка област 

Новинарство 

Докторат/студије трећег циклуса 

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

дисертације) 

Факултет политичких наука, Универзитет у Београду (докторске студије уписао 

2012.године, доставио увјерење да је активан студент трећег циклуса и да му је 

продужен рок за завршетак докторских студија). 

Наслов докторске дисертације 

- 

Ужа научна област 

- 

Претходни избори у звања (институција, звање и период) 

- Филозофски факултет, Универзитет у Источном Сарајеву, асистент, ужа 



6Навести кратак приказ радова икњига (научних књига, монографија или универзитетских уџбеника) 

релевантних за избор кандидата у академско звање. 
 

 

научна област Новинарство (2007-2012) 

- Филозофски факултет, Универзитет у Источном Сарајеву, виши асистент, ужа 

научна област Новинарство (2015-2020) 

3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Радовиприје првог и/или посљедњег избора/реизбора 

1. М. Миљевић, М.Јокић, 2007., Теорија информација (хрестоматија), 

Филозофски факултет Пале. 

2. В.Ђурић, М.Јокић, 2012., Новинарска пракса штампа – агенције 
(хрестоматија), Филозофски факултет Пале. 

Радови послије посљедњег избора/реизбора6
 

 

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

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

Асистент од 2007. до 2012. године на Филозофском факултету Универзитета у 

Источном Сарајеву, на Катедри за новинарство и Катедри за библиотекарство. 

Изабран на ужу научну област Журналистика. У току овог мандата успјешно 

одбранио мастер рад „Новинске агенције у међународном и глобалном 

комуницирању“ на Факултету политичких наука у Београду и уписао се на докторске 

студије Културе и медија 2012. године такође на Факултету политичких наука 

Универзитета у Београду. 

Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 

Виши асистент од 2015. године на Филозофском факултету Универзитета у Источном 

Сарајеву, на Катедри за новинарство. Држи вјежбе из предмета из уже  научне 

области Новинарство. Говори енглески (врло добро) и руски језик (добро) 

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

1. Учествовао на Научној конференцији „Наука и глобализација“, 

Филозофски факултет Пале, мај 2013. године. Излагао о теми „Медији са 

трајним и привременим (повременим) глобалним карактером“. 

2. Студијски боравак у САД-у од 1. до 21. јуна 1997. године у организацији 

агенције (Биро за образовање и културу). Програм за професионално 

усавршавање у новинарству „Штампани медији и пријмјена 

информационих технологија у САД“ редакције водећих америчких 

новинских агенција, електронских и штампаних медија и институција за 

образовање новинара. 

3. Учествовао на пројекту „Истраживање мишљења грађана  Српског 

Сарајева о промјени назива града“. Руководилац проф. др Милан Миљевић, 

2004. године, Филозофски факултет Пале, послови: стручни секретар 

пројекта, учешће у обради података и њиховој експликацији. 

4. Учесвовао на пројекту „Ставови грађана Републике Српске о савременим 

економским и политичким процесима“. Руководиоци пројекта проф. др 

Милан Миљевић и проф. др Михајло Пешић, 2003. године. Послови: 

стручни секретар пројекта, учешће у обради података и њиховој 

експликацији. 
5. Учествовао на пројекту „Предизборно јавно мњење у БиХ“. Руководилац 



 

 

пројекта проф. др Милан Миљевић 1991. године. Институт за друштвена 

истраживања ФПН Сарајево. Био ангажован на пословима руководиоца 

теренског истраживања, обраде података и експликације. 

6. Учествовао на пројекту „Југословенско јавно мњење 1990. године о 

политици и ефектима мјера СИВ, друштвеној и привредној реформи“. 

Руководилац пројекта проф. др Милан Миљевић, 1990-1991 година, 

Конзорцијум института за испитивање јавног мњења. Био ангажован на 

пословима анкетара. 

 

 

6. РЕЗУЛТАТ ИНТЕРВЈУА СА КАНДИДАТИМА7
 

У складу са чланом 4а., тачка 3 Правилника о поступку и условима избора академског 

особља Универзитета у Источном Сарајеву, као и Закључком Сената Универзитета у 

Источном Сарајеву од 26.03.2020. (бр:01-С-66Х//20), Комисија је заказала онлајн 

интервју за 03.04.2020. године у 18:00 часова. Интервју је обављен уз помоћ апликације 

„google hangout“. 
На интервју се јавио само кандидат Мирослав Јокић, а кандидаткиња Мирјана 

Шмитран није, због чега Комисија закључује да је кандидаткиња одустала од 

конкурса. 

Кандидат Јокић је на интерјвуу показао спремност за наставни и научно- 

истраживачки рад у области новинарства. 

7. ИНФОРМАЦИЈА О ОДРЖАНОМ ПРЕДАВАЊУ ИЗ НАСТАВНОГ 

ПРЕДМЕТА КОЈИ ПРИПАДА УЖОЈ НАУЧНОЈ/УМЈЕТНИЧКОЈ ОБЛАСТИ 

ЗА КОЈУ ЈЕ КАНДИДАТ КОНКУРИСАО, У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 93. 

ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ8
 

Кандидат Мирослав Јокић је раније биран у сарадничка звања асистента и вишег 

асистента и изводио је вјежбе на високошколској установи, о чему је приложио 

релевантна документа, тако да се одредба члана 93. Закона о високом образовању РС 

не односи на њега. 

С обзиром да је одустала од конкурса није било потребе за организовањем показног 

часа за кандидаткињу Мирјану Шмитран. 

 
 III ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

Минимални услови за избор 
у звање9

 

испуњава/не 
испуњава 

Навести резултате рада (уколико 
испуњава) 

Кандидат: Мирослав (Љубо) Јокић 

Завршен први циклус  Завршене основне студије 
 

7 Интервију са кандидатима за изборе у академска звања обавља се у складу са чланом 4а.Правилника 

о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву (Интервију 

подразумјева непосредан усмени разговор који комисија обавља са кандидатима у просторијама 

факултета/академије. Кандидатима се путем поште доставља позив за интервију у коме се наводи 

датум, вријеме и мјесто одржавања интервијуа.) 
8 Кандидат за избор у наставно-научно звање, који раније није изводио наставу у високошколским 

установама, дужан је да пред комисијом коју формира вијеће организационе јединице, одржи 

предавање из наставног предмета уже научне/умјетничке области за коју је конкурисао.  
9 У зависности у које се звање бира кандидат, навести минимално прописане услове на основу члана 
77., 78. и 87. Закона о високом образовању односно на основу члана 37., 38. и 39. Правилника о 

поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву 



 

  

студија са најмање 240 

ЕЦТС бодова и најнижом 

просјечном оцјеном 8,0 

Испуњава новинарства и комуникологије на 

Факултету политичких наука у 

Београду. Просјек оцјена 8,25. 

Као доказ кандидат доставио 

копију дипломе (бр.1317) и 

додатка дипломи. 

 
Завршен други циклус 

студија са најнижом 

просјечном оцјеном 8,0 

 

 
Испуњава 

 
Завршене мастер студије 

Новинарства на Факултету 

политичких наука у Београду. 

Просјечна оцјена 9,44. Као доказ 

кандидат доставио копију 

дипломе (бр:2638400) и додатка 

дипломи. 

Кандидат: Мирјана (Радослав) Шмитран 

 

Завршен први циклус 

студија са најмање 240 

ЕЦТС бодова и најнижом 

просјечном оцјеном 8,0 

 

 

Не испуњава 

 

 

 

 

 

 

 
Не испуњава 

 

Завршене основне студије 

политикологије на Факултету 

политичких наука у Бања Луци. 

Просјечна оцјена 8,50. Конкурс је 

расписан за ужу научну област 

новинарство, а не 

политикологија. 

 
 

Завршен други циклус 

студија са најнижом 

просјечном оцјеном 8,0 

 

Завршене мастер студије 

политикологије на Факултету 

политичких наука у Бања Луци, 

просјечна оцјена 9,29. Конкурс је 

расписан за ужу научну област 

новинарство, а не 

политикологија. 

Додатно остварени резултати рада (осим минимално прописаних) 

- 

ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

Комисија за писање Извјештаја за избор у звање вишег асистента за ужу научну 

област Новинарство, након увида у приложени конкурсни материјал констатовала 

је да су се на објављени конкурс пријавила два кандидата- Мирослав Јокић и 

Мирјана Шмитран. Разматрајући пријаву кандидата, те приложену конкурсну 

документацију,  Комисија констатује да  је  кандидат  Мирослав  Јокић испунио све 
формалне услове за избор у звање вишег асистента, према члану 77. став 1. тачка б) 



 


