
 

НАСТАВНО–НАУЧНОМ  ВИЈЕЋУ 

ПЕДАГОШКОГ ФАКУЛТЕТА БИЈЕЉИНА 

СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 

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

вишег асистента, ужа научна област Методика васпитно-образовног рада 

(Методика наставе ПП и ПД) 

 

Одлуком Наставно–научног вијећа Педагошког факултета Бијељина Универзитета у 

Источном Сарајеву, број ННВ: 01-959 од 15.11.2021. именовани смо у Комисију за 

разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја по конкурсу, објављеном у дневном 

листу “Глас Српске“ од 06.10.2021. године, за избор сарадника у звање вишег асистента, 

ужа научна област Методика васпитно-образовног рада (Методика наставе ПП и ПД). 

ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 

Састав комисије
1
 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 Драгана Радивојевић, ванредни професор,  предсједник 

Научна област: Друштвене науке 

Научно поље: Педагошке науке  

Ужа научна/умјетничка област: Методика васпитно-образовног рада 

Датум избора у звање: 29.09.2021. године 

Универзитет у Источном Сарајеву 

Педагошки факултет Бијељина 

 2. др Драгица Милинковић, редовни професор,  члан 

Научна област: Друштвене науке 

Научно поље: Педагошке науке  

Ужа научна/умјетничка област: Методика васпитно-образовног рада 

Датум избора у звање: 30.01.2020. године 

Универзитет у Источном Сарајеву 

Педагошки факултет Бијељина 

 3. др Сања Благданић, ванредни професор, члан 

Научна област: Друштвене науке 

Научно поље: Педагошке науке  

Ужа научна област: Методика наставе природе и друштва (што одговара ужој научној 

области Методика васпитно – образовног рада према Правилнику о измјенама Правилника о 

научним и умјетничким областима, пољима и ужим областима („Службени гласник 

Републике Српске“ бр.27/10 од 01.04.2010.године) 

Датум избора у звање: 17.02.2017. године 

Универзитет у Београду 

Учитељски факултет 

На претходно наведени конкурс пријавио се један кандидат: 

1. Неда Гаврић, 

2
2
. ___________________________________ 

                                                 
1
 Комисија се састоји од најмање три наставника из научног поља, од којих је најмање један из уже 

научне/умјетничке 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 основу прегледа конкурсне документације, а поштујући прописане 

чланове
3
 77. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“ 

бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19), чланове 148. и 149. 

Статута Универзитета у Источном Сарајеву и чланове 5., 6., 37
4
. Правилника о 

поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву, 

Комисија за писање извјештаја о пријављеним кандидатима за изборе у звања, 

Наставно–научном  вијећу Педагошког факултета Бијељина 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 број:01-С-276-XXII/21 од 30.09.2021. године. 

Дневни лист, датум објаве конкурса 

Глас Српске, 06.10.2021. године 

Број кандидата који се бира 

Један 

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

конкурс расписан, списак предмета 

Избор сарадника у звање вишег асистента, уже научне области Методика васпитно-

образовног рада (Методика наставе ПП и ПД), уже образовне области Методика 

разредне наставе, предмети: Методика наставе ПП и ПД 1, Методика настеве ПП и 

ПД 2. 

Број пријављених кандидата 

један 

 

II   ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

ПРВИ КАНДИДАТ 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Име (име једног родитеља) и презиме 

Неда (Бошко) Гаврић 

Датум и мјесто рођења 

9.1.1996. године, Бијељина 

Установе у којима је кандидат био запослен 

ЈУ Оснаовна школа „Кнез Иво од Семберије“, Бијељина 

Републички педагошки завод, Република Српска, Министарство просвјете и културе 

Звања/радна мјеста 

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

3
 У зависности од звања у које се кандидат бира, наводи се члан 77. или 78. или 87. 

4
 У зависности од звања у које се кандидат бира, наводи се члан 37. или 38. или 39. 



 

 

Професор разредне наставе, 

Научна област 

Друштвене науке 

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  

Педагошки факултет Бијељина Универзитета у Источном Сарајеву, 2014–2018. год. 

Назив студијског програма, излазног модула 

Разредна настава 

Просјечна оцјена током студија
5
, стечени академски назив 

9,64; Дипломирани професр разредне наставе–240 ECTS, награђена Плакетом 

Универзитета у Источном Сарајеву 

Постдипломске студије/студије другог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка 

Педагошки факултет Бијељина Универзитета у Источном Сарајеву, 2018-2020. год. 

Назив студијског програма, излазног модула 

Разредна настава 

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 

9,78; Мастер разредне наставе–300 ECTS 

Наслов магистарског/мастер рада 

Мултимедији у процесу унапређивања наставе природе и друштва 

Ужа научна/умјетничка област 

Методика васпитно–образовног рада (Методика наставе ПП и ПД) 

Докторат/студије трећег циклуса 

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

Педагошки факултет Бијељина Универзитета у Источном Сарајеву, (2020 – у току)  

Наслов докторске дисертације 

 

Ужа научна област 

 

Претходни избори у звања (институција, звање и период) 

1.нама 

2
6
. 

3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора 

 

Објављени радови у научним часописима и зборницима са рецензијом 

1. Радивојевић, Д. и Вуковић, Н. (2019). Ставови и мишљења ученика ромске 

популације о употреби мултимедија приликом усвајања садржаја природе и 

друштва у дневном центру „Отахарин“ у Бијељини. Бијељински методички 

часопис, 6 (2019), Бијељина: Педагошки факултет, стр. 1-10.  

                                                 
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. 
6
 Навести све претходне изборе у звања. 



 

 

 

 Мултимедијална наставна средства као дио савремених медија у настави природе и 

друштва веома су погодна за употребу, али и ефикасна у смислу остваривања исхода 

прописаних Наставним планом и програмом. Ипак, у раду са дјецом ромске 

популације потребно је више труда и залагања како би се очекивани исходи 

остварили, не из разлога што се та дјеца по питању потенцијала разликују од осталих, 

него зато што најчешће долазе из деструктивних породица у којима су свакодневно 

изложена стресу, те се у школи и са вршњацима не сналазе на најбољи начин. 

Истраживање је спроведено у Дневном центру „Отахарин“ у Бијељини у школској 

2018/2019 години. Циљ овог истраживања био је провјерити ставове и мишљења које 

ученици ромске популације имају о употреби мултимедија током учења садржаја 

природе и друштва, те колико мултимедији подстичу њихову заинтересованост и 

пажњу, односно колико поспјешују квалитет учења. Узорак су чинила 32 ученика 

ромске популације узраста од седам до девет година, који редовно долазе на 

радионице у Дневном центру. Резултати истраживања потврдили су хипотезу да 

ученици имају позитивне ставове и мишљења о употеби мултимедија, те да их они 

подстичу на већу заинтересованост у учењу наставних садржаја из природе и 

друштва и да може бити добар пут ка остваривању бољих резултата. Извјесно је да се 

укоријењене навике тешко мијењају, али охрабрује спремност и жеља ученика за 

прихватањем промјена које их уводе у активан процес учења. 

 

2. Гаврић, Н. Компетенције наставника за поучавање и учење у настави природе 

и друштва, Нова школа, Бијељина: Педагошки факултет.  у процесу припреме 

за објављивање. 

 

Наставник о свом раду мора свакодневно да промишља, увијек изналазећи нове 

начине за иновирање старих метода. Потребно је одговорити на захтјеве савременог 

друштва, стећи умијеће функционисања у мултикултуралном окружењу, 

инклузивном раду, у комуниикацији са родитељима, у сфери непрестане измјене 

курикулума и напретка информационих технологија. Стручно усавршавање у овој 

професији огледа се кроз цјеложивотно надограђивање компетенција које се односе 

на: наставну област, предмет и методику наставе, поучавање и учење, подршку 

развоју личности ученика, и комуникацију и сарадњу. Циљ рада је дефинисати 

теоријско полазиште компетенција наставника за поучавање и учење, уз посебан 

осврт на наставу природе и друштва. Наставник компетентан за поучавање и у учење 

код ученика подстиче разумијевање материје и проблема, руковање информацијама, 

остваривање трансфера знања, креирање нових идеја и продуката, као и евалуирање 

истог. Ученици ће код наставника увијек препознати стручност, вољу и 

континуирани рад на напретку, што ће и њих додатно подстаћи на постизање бољих 

резултата. 

 

Саопштења  на научним скуповима и конференцијама: 

1. Радивојевић, Д. и Гаврић, Н. (2021). Унапређивање наставе природе и друштва 

путем мултимедијалних презентација. Међународни научни скуп „Наука и 

стварност“, 22. мај 2021. године. Универзитет у Источном Сарајеву, 

Филозофски факултет Пале.  



 

 

Радови послије посљедњег избора/реизбора
7
 

 

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

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

- Волонтер у Дневном центру за дјецу која живе и/или раде на улици „Отахарин“ 

(септембар 2016–април 2019) са задужењима:  помоћ у рјешавању домаћих задатака 

и усвајања садржаја разредне и предметне наставе (математика, природа и друштво, 

српски језик и страни језици); организација и реализација креативних радионица из 

наставних предмета природа и друштво, музичка култура и ликовна култура. 

- Признање удружења грађана за промоцију образовања Рома „Отахарин“ за успјешно 

завршену обуку из области Основе развоја дјеце улице: „Траума, стрес, криза и 

интервенције“ (новембар, 2017. године);  

- Наставник њемачког језика у ЈУ Основна школа „Кнез Иво од Семберије“ у 

Бијељини (октобар 2020–јануар 2021). 

Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 

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

којима је кандидат ангажован, гостујућа настава, резултате анкете
8
, менторство

9
) 

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

6. РЕЗУЛТАТ ИНТЕРВЈУА СА КАНДИДАТИМА
10

 

У складу са чланом 4а. Правилника о поступку и условима избора академског особља 

Универзитета у Источном Сарајеву, интервју са кандидатoм Комисија је обавила 

8.12.2021. године са почетком у 13
30, 

у просторијама Педагошког факултета 

Бијељина. Интервју је обављен у присуству два члана Комисије: проф. др Драгице 

Милинковић и проф. др Драгане Радивојевић. Проф. др Сања Благданић била је 

оправдано одсутна. Након успјешно обављеног интервјуа и прегледане конкурсне 

документације, Комисија закључује да кандидат, Неда Гаврић, својим 

компетенцијама у области Методике васпитно–образовног рада испуњава услове 

конкурса на који се пријавила. 

7. ИНФОРМАЦИЈА О ОДРЖАНОМ ПРЕДАВАЊУ ИЗ НАСТАВНОГ 

ПРЕДМЕТА КОЈИ ПРИПАДА УЖОЈ НАУЧНОЈ/УМЈЕТНИЧКОЈ ОБЛАСТИ 

                                                 
7
 Навести кратак приказ радова и књига (научних књига, монографија или универзитетских уџбеника) 

релевантних за избор кандидата у академско звање. 
8
 Као доказ о резултатима студентске анкете кандидат прилаже сопствене оцјене штампане из базе. 

9
 Уколико постоје менторства (магистарски/мастер рад или докторска дисертација) навести име и 

презиме кандидата, факултет, ужу научну област рада. 
10

 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.) 



 

 

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

ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ
11

 

 

III   ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

Експлицитно навести у табели у наставку да ли сваки кандидат испуњава услове за 

избор у звање или их не испуњава.  

Први кандидат 

Минимални услови за избор у 

звање
12

 

испуњава/не 

испуњава 

Навести резултате рада (уколико 

испуњава) 

Навести списак минимално 

прописаних услова 

  

 

Завршен други циклус студија 

са најнижом просјечном 

оцјеном и на првом и на другом 

циклусу студија 8,0  

или 3,5, односно кандидат који 

има научни степен магистра 

наука 

испуњава 

 

Други циклус: 

Мастер разредне наставе – 300 

ECTS  (просјечна оцјена – 9,78) 

 

Први циклус:  

Дипломирани професор разредне 

наставе – 240 ECTS (просјечна 

оцјена – 9,64) 

 

Додатно остварени резултати рада (осим минимално прописаних) 

Навести преостале публиковане радове, пројекте, менторства, … 

- Плакета универзитета у Источном Сарајеву за изузетан успјех током студија на 

Педагошком факултету Бијељина (уручена 24. маја 2018. године); 

- Стипендиста Министарства просвјете и културе Републике Српске  и 

Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо 

друштво током академске 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19,  2020/21. године у 

категорији „успјешни студенти“; 

- Приправнички стаж у Републичком педагошком заводу од 1.10.2019. до 

30.9.2020. године (на основу Одлуке Владе Републике Српске о стручном 

оспособљавању студената генерације Универзитета у Бањој Луци и 

Универзитета у Источном Сарајеву академске 2017/18. године, донесене након 

пријема студената генерације код предсједника Владе Републике Српске, 

Радована Вушковића, у Бањој Луци, 28. марта 2019. године).  

- Увјерење о положеном стручном испиту у органима управе Републике Српске 

(28.1.2021. године); 

- Међународна диплома шпанског језика Института Сервантес, ниво Ц1 (5. јул 

2017. године);  

- Међународна диплома њемачког језика Института Гете, ниво Б1 (25. 3. 2019); 

- Сертификат Омладинског савјета Републике Српске којим се потврђује учешће у 

републичкој омладинској манифестацији „21. сусрети младих Републике 
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 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. 
12

 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 



 

 

Српске“ (Требиње, 23–27. август 2017. године); 

- Учесник студентског програма Work and Travel у САД-у (Мериленд), љета 2019. 

године. 

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

 

Приједлог кандидата за избор у академско звање (навести звање, ужу 

научну/умјетничку и образовну област за коју се кандидат предлаже) са 

образложењем приједлога комисије. Уколико један или више кандидата 

задовољавају услове за избор у звање према конкурсу, комисија мора дати 

образложење о разлозима доношења своје одлуке, конкретно и јасно. 

 

На основу увида у конкурсни материјал, свих научних, образовних и стручних 

референци наведених у овом извјештају, као и испуњених законских услова за избор 

у звање, Комисија са задовољством предлаже, Наставно–начном вијећу Педагошког 

факултета Бијељина Универзитета у Источном Сарајеву да усвоји овај извјештај и 

предложи Сенату Универзитета у Источном Сарајеву да Неду Гаврић, мастер 

разредне наставе,  изабере у звање вишег асистента за ужу научну област 

Методика васпитно–образовног рада (Методика наставе ПП и ПД), (ужа 

образовна област Методика разредне наставе). 

Ч Л А Н О В И   К О М И С И Ј Е: 

1. _____________________________________________________________,  

                 др Драгана Радивојевић, ванредни професор, предсједник 

 

 

2. _____________________________________________________________,     

     др Драгица Милинковић, редовни професор, члан 

 

 

3. _____________________________________________________________,     

 др Сања Благданић, ванредни професор,  члан 

 

 

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: Бијељина 

Датум: 8.12.2021. године 

 

 


