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          Научно-наставно вијеће Педагошког факултета у Бијељини Универзитета у 

Источном Сарајеву на 8. сједници одржаној 09. 09. 2014. године образовало је Комисију за 

разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академска звања по 

Конкурсу објављеном у дневном листу „Глас Српске“ од 02. 04. 2014. године за избор у 

наставника за ужу научну област Уже стручне педагошке дисциплине у саставу: 

 

1. др Светозар Богојевић, редовни професор, ужа научна област Општа педагогија, 

Филозофски факултет у Бањој Луци, предсједник 

2. др Ивица Радовановић, редовни професор, ужа научна област Педагогија, Учитељски 

факултет Универзитета у Београду, члан 

3. др Владо Симеуновић, ванредни професор, ужа научна област Дидактика, 

Педагошки факултет у Бијељини, члан 

 

          Након детаљно прегледаног конкурсног материјала, те пажљиво оцјењених доказа 

релевантних за избор наставника, Комисија подноси Научно-наставном вијећу 

Педагошког факултета у Бијељини и Сенату Универзитета у Источном Сарајеву 

 

 

 

И З В Ј Е Ш Т А Ј 
КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ 

 

 

 

I   ПОДАЦИ О КОНКУРСУ 

 

 

Конкурс објављен: „Глас Српске“, 02. 04. 2014. године 

Ужа научна/умјетничка област: Уже стручне педагошке дисциплине 

Назив факултета: Педагошки факултет 

Број кандидата који се бирају:  један 

Број пријављених кандидата: један 

 

 
II   ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

1. Основни биографски подаци 

Име, средње име и презиме: Маринко (Стојан) Савић 

Датум и мјесто рођења: 03.05.1970. године, у Бабицама, Лукавац, БиХ 

Установе у којим је био запослен: Републички педагошки завод, Подручна канцеларија 

Бијељина 

Звања/радна мјеста: инспектор-просвјетни савјетник за разредну наставу 

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима: није приложио податке 
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2. Биографија, дипломе и звања 

 

Основне студије: Учитељски студиј 

Назив институције: Педагошки факултет 

Мјесто и година завршетка: Бијељина, 1999. године 

Постдипломске студије: 

Назив институције: Филозофски факултет  

Мјесто и година завршетка: Источно Сарајево, 2007. године 

Назив магистарског рада: „Педагошко–психолошка обиљежја ученика као фактор 

изостајања са наставе“ 

Ужа научна/умјетничка област: Општа педагогија 

Докторат: 
Назив институције: Филозофски факултет 

Мјесто и година завршетка: Пале, 2012. године 

Назив дисертације: „Функција школе у откривању, сузбијању и превенцији поремећаја у 

понашању ученика“ 

Ужа научна/умјетничка област: Специјална педагогија 

Претходни избори у наставна и научна звања (институција, звање и година 

избора):Нема претходних избора у академска звања 

 

 

 

3. Научна дјелатност кандидата 

 

     I   Радови прије посљедњег избора / реизбора 

1. Савић, М. (2008). Изостајање са наставе. Бања Лука: Факултет за политичке и 

друштвене науке,  нема података о броју страна 

2.Савић, М. (2008). Школа као фактор асоцијалног понашања. Београд: Директор, девет  

страна текста 

3.Савић, М. (2008). Породица – педагошки изазов. Београд: Образовна технологија бр. 3–4, 

текст на пет страница   

4.Савић, М. (2009). Дидактичко-методичке основе домаћег задатка. БањаЛука: Настава 

бр. 1-2, девет страна текста 

5. Савић, М., Станојловић, С. Могућност унапређивања припремања и квалитета 

наставе, примјеном мултимедијалне скице часа у виду мапе ума. (нема података гдје и 

када је рад објављен), једанаест страна текста 
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II   Радови посље посљедњег избора/реизбора 

Кандидат није раније биран у академско звање ни као сарадник, ни као наставник. 

Катего

рија 

Н а с л о в    р а д а бодови 

 Савић, М. (2007). Изостајање са наставе. Бања Лука: Факултет за 

политичке и друштвене науке, нема података о броју страна 

 Комисија је на увид добила корице рада из чега се може наслутити само то 

да је ријеч о монографији објављеној на Факултету за политичке и друштвене 

науке у Бањој Луци. Није нам познато да ли рад има рецензију и ко су 

рецензенти, те немамо основе за његову категоризацију и бодовање 

 

 Савић, М. (2008). Школа као фактор асоцијалног понашања. Београд: 

Директор, девет страна текста 

          Аутор је асоцијално понашање ученика испитивао кроз 

изостајање ученика са наставе на скали ликертовог типа са једанаест 

ајтема на узорку за који није наведено одакле потиче, каква му је 

структура, па чак ни који је узраст испитаника. Није познато ни то на 

који се основни скуп подаци могу генерализирати. Испитао је и став 

ученика према школи скалом са седам ајтема, као и однос наставника 

према ученицима са становишта ученика скалом која садржи пет 

ајтема. Закључке није дао, сем ако као закључак не прихватимо оно што 

је нагласио црним словима у тексту, а гласи: „...Можемо да закључимо 

да школа, неодмјереним захтјевима, одбија одговорне ученике који 

желе да долазе у школу спремни.“   Рад спада у категорију стручних 

радова. 

Савић, М. (2008). Породица – педагошки изазов. Београд: Образовна 

технологија бр. 3 –  4, текст на пет страница   

          Аутор разматра проблем савремене породице и истиче да је она 

педагошки изазов за који педагогија као наука „не показује довољно 

слуха и истрајности у изналажењу адекватних рјешења“, па се залаже за 

педагошка истраживања која требају „да дају резултате који су 

актуелни, употребљиви и ефикасни.“  Рад спада у категорију 

стручних радова. 

Савић, М. (2009). Дидактичко-методичке основе домаћег задатка. 

БањаЛука: Настава бр. 1-2, девет страна текста 

Аутор се у раду бави питањима везаним за домаћи задатак. Проблем 

разматра дидактичко-методички, а потом интерпретира резултате 

добијене истраживањем ставова родитеља о утицају домаћег задатка на 
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успјех ученика.    Рад спада у категорију стручних радова. 

Савић, М., Станојловић, С.Могућност унапређивања припремања и 

квалитета наставе, примјеном мултимедијалне скице часа у виду мапе 

ума. (нема података гдје и када је рад објављен), једанаест страна текста 

      Рад се бави практичним одговорима на питање о могућностима 

унапређивања компетенција успјешног поучавања и учења уз ослонац 

на скицу часа у виду мапе ума.    Рад спада у категорију стручних 

радова. 

 

4. Образовна дјелатност кандидата 

 

Образовна дјелатност кандидата прије посљедњег избора/реизбора 

          Кандидат није имао избор у академско звање, тј. нема објављен универзитетски 

уџбеник и није био ментор, а наставу је по својој изјави изводио у трајању од једног 

семесетра на Независном универзитету Бањалука и то на предметима општа педагогија и 

породична педагогија. 

Образовна дјелатност кандидата послије посљедњег избора/реизбора: 

  

 

5. Стручна дјелатност кандидата 

Стручна дјелатност прије посљедњег избора/ реизбора:  (члан 36) 

категорија Стручна дјелатност бодови 

 

 

Као едукатор у функцији просвјетног инспектора реализовао 

„бројне семинаре и савјетовања за наставнике“ 

 

 

Стручна дјелатност послије посљедњег избора/ реизбора 

категорија Стручна дјелатност бодови 
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III   ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

 

          На објављени конкурс за избор наставника у ужу научну област Уже стручне 

педагошке дисциплине на студијским програмима Педагошког факултета у Бијељини 

Универзитета у Источном Сарајеву, пријавио се само један кандидат др Маринко Савић. 

Након што је констатовано да кандидат испуњава опште и посебне услове предвиђене 

конкурсом и Законом о високом образовању Републике Српске, Комисија је извршила 

увид и детаљнију процјену референци и установила да кандидат др Маринко Савић има 

објављену једну књигу и четири стручна рада. Наведени радови немају додира са 

Предшколском педагогијом и методикама предшколског васпитања и образовања, тј. 

третирају педагошко-психолошке и дидактичко-методичке аспекте рада у школи. Теме 

кандидатовог магистарског рада и докторске дисертације, такође, указују да је школа и 

поремећаји понашања ученика подручје његових интересовања и усавршавања.  Кандидат 

је као основни студиј завршио Учитељски студиј што значи да на том студију, а и посље 

на магистарском студију није имао прилике да слуша Предшколску педагогију, нити 

методике које из ње произилазе. Кандидат до сада није имао избор у академско звање. 

          На основу анализе података о научној, образовној и стручној дјелатности 

пријављеног кандидата Комисија закључује да др Маринко Савић не испуњава услове 

потребне да буде изаберан у звање наставника, па не предлажемо Научно-наставном 

вијећу Педагошког факултета у Бијељини и Сенату Универзитета у Источном 

Сарајеву да др Маринка Савића изабре у звање наставника за ужу научну област: 

Уже стручне педагошке дисциплине. 

 

Бијељина,   30. 9.  2014. године                                      Чланови Комисије: 

1. __________________________________________ 

        др Светозар Богојевић, редовни професор, 

        Филозофски факултет у Бањој Луци 

 

2. ________________________________________ 

др Ивица Радовановић, редовни професор, 

Учитељски факултет у Београду 

 

3. ________________________________________ 

др Владо Симеуновић, ванредни професор, 

Педагошки факултет у Бијељини 


