
Република Српска 
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

Сенат Универзитета

Број: 05-2765-ХХХУ1-9.5.4/10 
Дана, 27.05.2010. године

На основу члана 74. и 88. Закона о високом образовању („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 85/06 и 30/07) и члана 34. став (1) алинеја 5) Статута 
Универзитета у Бањој Луци, Сенат Универзитета на 36. сједници од 27.05.2010. године, 
д о н о с и

О Д Л У К У

1. Сњежана Ђурђевић бира се у звање асистента за ужу научну област Општа 
педагогија, за наставне предмете: Увод у педагогију 2 и Педагошка комуникологија, на 
период од четири године.

2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
О б р а з л о ж е њ е

Универзитет у Бањој Луци на приједлог Научно-наставног вијећа Филозофског 
факултета расписао је  дана 20.01.2010. године Конкурс за избор сарадника за ужу научну 
област Општа педагогија, за наставне предмете: Увод у педагогију 2 и Педагошка 
комуникологија.

На расписан Конкурс пријавило се пет кандидат и то: Сњежана Ђурђевић, Рајка 
Гламочика, Ранка Шкркар, Сандра Кукић и Татјана Бреберина.

Сенат Универзитета у Бањој Луци на 31. сједници одржаној 25.02.2010. године, на 
приједлог Научно-наставног вијећа Филозофског факултета, образовао је  Комисију за 
писање извјештаја за избор сарадника у одређено звање. Комисија је  припремила писмени 
извјештај, предложила да се изврши избор као у диспозитиву ове Одлуке и исти доставила 
Научно-наставном вијећу Филозофског факултета на разматрање и одлучивање.

Научно-наставно вијеће Филозофског факултета у Бањој Луци на сједници 
одржаној 15.04.2010. године констатовало је да Сњежана Ђурђевић испуњава у цјелости 
услове и утврдило приједлог да се Сњежана Ђурђевић изабере у звање асистента за ужу 
научну област Општа педагогија, за наставне предмете: Увод у педагогију 2 и Педагошка 
комуникологија, на период од четири године и исти доставило Универзитету у Бањој Луци 
ради даљег поступка.

Сенат Универзитета је на 36. сједници одржаној 27.05.2010. године утврдио да је 
утврђени приједлог из претходног става у складу са одредбама Закона о високом 
образовању и Статута Универзитета.

Сагласно члану 74. Закона о високом образовању и члану 131. Статута 
Универзитета, одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке може се поднијети приговор Универзитету у 
Бањој Луци у року од 15 дана од дана пријема исте.

Достављено:
1. Филозофском факултету 2х,
2. Материјал сједнице,
3. а/а.





ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ БАЊА ЛУКА 
РАС1ЉТУ ОР РНЊОбОРНУ ВА№А Ш КА
Булевар војводе Петра Бојовића 1А, Бања Лука 
Телефон: 051/322-780, 322-790, 323-080, 323-530 
Рах: 051/325-811 е-таП: 111. 1аклл 1 јз!јс.пе!

Број: /10
Дана: / 3 . о  2010. године

На основу члана 74., 78. и 84. Закона о високом образовању («Службени гласник Републике 
Српске» број: 85/06), а у складу са чланом 131. и чланом 136. Статута Универзитета у Бањој Луци, 
Научно-наставно вијеће Филозофског факултета у Бањој Луци на сједници одржаној 15.04.2010. 
године, донијело је

1. СЊЕЖАНА ЂУРЂЕВИЋ, бира се у звање асистента за ужу научну област ОПШ ТА 
ПЕДАГОГИЈА, предмети Увод у педагогију 2 и Педагошка комуникологија на Студијском 
програму педагогије, на период од четири године.

На расписани конкурс Универзитета у Бањој Луци објављен 20.01.2010. године за избор у 
звање сарадника за ужу научну област Општа педагогија, предмети Увод у педагогију 2 и 
Педагошка комуникологија, пријавило се пет кандидата.

Сенат Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној 25.02.2010. године образовао је 
Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академска звања на 
Универзитету. Комисија је  припремила писмени извјештај, предложила да се изврши избор као у 
диспозитиву ове Одлуке и исти доставила на разматрање и одлучивање.

Научно-наставно вијеће Филозофског факултета у Бањалуци на 150. сједници одржаној 
15.04.2010. године утврдило је  да кандидаткиња Сњежана Ђурђевић у цјелости испуњава услове за 
избор и предложило Сенату Универзитета да се Сњежана Ђурђевић изабере у звање асистента за 
ужу научну област Општа педагогија, предмети Увод у педагогију 2 и Педагошка комуникологија, 
на период од четири године.

Ова Одлука доставља се Сенату Универзитета у Бањој Луци ради избора Сњежане 
Ђурђевић у звање асистента.

Саставни дио ове Одлуке је  Извјештај Комисије за разматрање конкурсног материјала и 
писање извјештаја за избор у академска звања на Универзитету.

О б р а з л о ж е њ е

Достављено:
1. Сенату Универзитета
2. Струковном вијећу
3. Кандидату
4. а/а

ПРЕДСЈЕДНИК
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И З В Ј Е Ш Т А Ј
КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉ ЕНИМ  КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

IПОДАЦИ О КОНКУРСУ_______________________________________________________
Конкурс објављен: „Глас Српске“, 20.1.2010. године (сриједа)
Ужа научна/умјетничка област: Општа педагогија, наставни предмети Увод у 
Педагогију II и Педагошка комуникологија 
Назив факултета: Филозофски факултет 
Број кандидата који се бирају: један (1)
Број пријављених кандидата: пет (5)________________________________________________

II ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ

Први кандидат

____________________________ 1. Основни биографски подаци_______________________
Име, средње име и презиме: Сњежана (Бошко) Ђурђевић 
Датум и мјесто рођења: 1.11.1980. године, Бања Лука, БиХ 
Установе у којима је била запослена:
Основна школа „Петар Кочић“ у Новој Тополи 2006-2008. године 
Средњошколски дом у Бањој Луци, 2008-2009. године 
Звања/радна мјеста:
дипломирани педагог у Основној школи „Петар Кочић“ у Новој Тополи 2006-2008. 
године
дипломирани педагог у Средњошколском дому у Бањој Луци, 2008-2009. године
Научна/умјетничка област: општа педагогија
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима:
члан Друштва педагога Републике Српске__________________________________________

___________________________ 2. Биографија, дипломе и звања_______________________
Основне студије: Педагогија
Назив институције: Филозофски факултет
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2005. године; дипломирала оцјеном 10 и 
просјеком оцјена на крају студија 8,13

Постдипломске студије: Педагогија
Назив институције: Филозофски факултет, Бања Лука
Мјесто и година завршетка:
Назив магистарског рада:
Ужа научна/умјетничка област:

Докторат:
Назив институције:
Мјесто и година завршетка:
Назив дисертације:
Ужа научна/умјетничка област:

Претходни избори у наставна и научна звања (институција, звање и период):___________



3. Научна/умјетничка дјелатност кандидата
1. Радови прије посљедњег избора/реизбора 

(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 33. или члана 34.)
Редни
број

Категорија Наслов рада Број
бодова

1. 9 Ђурђевић, С. (2005). Педагошка ефикасност 
невербалне комуникације. Наша школа бр. 3-4, стр. 
171-179.
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2. Радови послије последњег избора/реизбора
ганих по(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодова сврсп 

категоријама из члана 33. или члана 34.)
Укупан број бодова: 8

4. Образовна д јелатност кандидата
1. Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора

зстане по 

) И број

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) св] 
категоријама из члана 35)
2. Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторствс 
бодова сврстаних по категоријама из члана 35)
Редни
број

Категорија Квалитет педагошког рада на Универзитету Број
бодова

1. 9 Кандидаткиња, као демонстратор-волонтер, успјешно 
учествује у реализацији наставе на Одсјеку за 
педагогију Филозофског факултета у Бањој Луци, на 
сљедећим предметима: Социологија образовања, Увод 
у педагогију II, Педагогија II.

4

Укупан број бодова: 4

5. Стручна дјелатност кандидата
1. Стручна дјелатност прше последњег избора/реизбора

(Навести све активности по категоријама из члана 36)
2. Стручна дјелатност послије последњег избора/реизбора

(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 36)
Редни
број

Категорија Стручна дјелатност Број
бодова

1. Као волонтер је учествовала у бројним истраживањима 
Основне школе „Петар Кочић“ у Новој Тополи. Такође, 
учествовала је у обуци из пилот програма Умијеће 
живљења, а нека искустава са те обуке је примијенила 
у раду са средњошколцима у Средњошколском дому.

3

Укупан број бодова: 3
Други кандидат

____________________________1. Основни биографски подаци_____
Име, средње име и презиме: Рајка (Рајко) Гламочика 
Датум и мјесто рођења: 2.8.1978. године, Јајце, БиХ 
Установе у којима је била запослена:
Основна школа „Петар Кочић“ у Мркоњић Граду 2005-2007. године 
Основна школа „Свети Сава“ у Бањој ЈТуци 2007-2009. године_____



Звања/радна мјеста:
Професор разредне наставе у Основној школи „Петар Кочић“ у Мркоњић Граду 2005- 
2007. године
Професор разредне наставе у Основна школа „Свети Сава“ у Бањој Луци, 2007. године 
Научна/умјетничка област: разредна настава -  општа педагогија
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима:____________________

_____________________________ 2. Биографија, дипломе и звања________________________
Основне студије: Учитељски студиј 
Назив институције: Филозофски факултет
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2005. године; дипломирала оцјеном 10 и 
просјеком оцјена на крају студија 7,24

Постдипломске студије: Педагогија
Назив институције: Филозофски факултет, Источно Сарајево 
Мјесто и година завршетка:
Назив магистарског рада:
Ужа научна/умјетничка област:

Докторат:
Назив институције:
Мјесто и година завршетка:
Назив дисертације:
Ужа научна/умјетничка област:

Претходни избори у наставна и научна звања (институција, звање и период):___________

_____________________ 3. Научна/умјетничка дјелатност кандидата_________________
1. Радови прије посљедњег избора/реизбора

(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 33. или члана 34.)____________
2. Радови послије последњег избора/реизбора

(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодова сврстаних по
категоријама из члана 33. или члана 34.)_____________________________________________
Укупан број бодова:________________________________________________________________

___________________________ 4. Образовна дјелатност кандидата_______________________
1. Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) сврстане по 
категоријама из члана 35)
2. Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) и број
бодова сврстаних по категоријама из члана 35)_______________________________________
Укупан број бодова:________________________________________________________________

____________________________ 5. Стручна дјелатност кандидата________________________
1. Стручна дјелатност прије последњег избора/реизбора 

(Навести све активности по категоријама из члана 36)
2. Стручна дјелатност послије последњег избора/реизбора____________________________



(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 36)
Укупан број бодова:

Трећи кандидат

1. Основни биографски подаци
Име, средње име и презиме: Ранка (Ранко) Шкркар 
Датум и мјесто рођења: 6.7.1985. године, Сарајево, БиХ 
Установе у којима је била запослена:
Звања/радна мјеста:
Научна/умјетничка област: општа педагогија
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима:___________________

___________________________ 2. Биографија, дипломе и звања_______________________
Основне студије: Педагогија
Назив институције: Филозофски факултет
Мјесто и година завршетка: Источно Сарајево, 2008. године; дипломирала оцјеном 10 
и просјеком оцјена на крају студија 8,54

Постдипломске студије: Педагогија
Назив институције: Филозофски факултет, Источно Сарајево 
Мјесто и година завршетка:
Назив магистарског рада:
Ужа научна/умјетничка област:

Докторат:
Назив институције:
Мјесто и година завршетка:
Назив дисертације:
Ужа научна/умјетничка област:

Претходни избори у наставна и научна звања (институција, звање и период):__________
_____________________ 3. Научна/умјетничка дјелатност кандидата_________________
1. Радови прије посљедњег избора/реизбора

(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 33. или члана 34.)___________
2. Радови послије последњег избора/реизбора

(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодова сврстаних по
категоријама из члана 33. или члана 34.)____________________________________________
Укупан број бодова:_______________________________________________________________

_________________________ 4. Образовна дјелатност кандидата______________________
1. Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) сврстане по 
категоријама из члана 35)
2. Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) и број
бодова сврстаних по категоријама из члана 35)______________________________________
Укупан број бодова:_______________________________________________________________



5. Стручна дјелатност кандидата
1. Стручна дјелатност прије последњег избора/реизбора 

(Навести све активности по категоријама из члана 36)
2. Стручна дјелатност послије последњег избора/реизбора

(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 36) 
Укупан број бодова:_________________________________________________________

Четврти кандидат

____________________________ 1. Основни биографски подаци_______________________
Име, средње име и презиме: Сандра (Душан) Кукић 
Датум и мјесто рођења: 25.6.1983. године, Беч, Аустрија 
Установе у којима је била запослена:
Предузеће Р п тар го т  сЈ.о.о. у Бањој Луци 10.1.2007-1.112007. године 
Фирма Ехћ Соп5иШп§; с!.о.о. 9.12.2008-15.2.2009. године 
Звања/радна мјеста:
Референт комерцијале у предузећу Примапром д.о.о. у Бањој Луци 10.1.2007-1.112007. 
године
Обављала послове за потребе пројекта 1ппоуа1лоп Сеп1ге Вапја Еика (1СВЕ) фирме ЕхИ: 
СопзиШп^ с1.о.о. 9.12.2008-15.2.2009. године 
Научна/умјетничка област: комуникологија
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима:
Члан редакције стручног часописа „Телевизија“, Београд (од 2008. до 2009. године)

___________________________ 2. Биографија, дипломе и звања_______________________
Основне студије:
Назив институције: Комуниколошки факултет
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2006. године; просјек оцјена на крају студија 
9,31

Постдипломске студије:
Назив институције: Факултет политичких наука у Београду, одсјек Комуникологија 
Мјесто и година завршетка:
Назив магистарског рада: завршни мастер рад Дигитална телевизија -  медиј новог 
доба
Ужа научна/умјетничка област:

Докторат:
Назив институције:
Мјесто и година завршетка:
Назив дисертације:
Ужа научна/умјетничка област:

Претходни избори у наставна и научна звања (институција, звање и период):___________

_____________________ 3. Научна/умјетничка дјелатност кандидата_________________
1. Радови прије посљедњег избора/реизбора 

(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 33. или члана 34.)____________



Редни
број

Категорија Наслов рада Број
бодова

1. 8 Киклс, 8. (2008). 31ап тесНј и п о у о г п  угетепи -  
ћисШспоз! 1е1еуЈ21Је. СМ -  СазорГз га нргау1јапје 
котитсГгапјет Вг. 7, б1г. 77-91.

10

2. 8 Киклс, б. МаП 1јисП и с1ги81:уи т Јш тасу а  -  ргес!б1;ау1јапје 
с!јесе и <Јпеупој б!атр1 и бгћуј. СМ  -  Са$ор18 га 
иргау1јапје котитсггапјет. (у припреми за 
објављивање)

10

2. Радови послије последњег избора/реизбора
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодова сврстаних по

категоријама из члана 33. или члана 34.)
Укупан број бодова: 20

__________________________ 4. Образовна дјелатност кандидата_____________________
1. Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) сврстане по 
категоријама из члана 35)
2. Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) и број
бодова сврстаних по категоријама из члана 35)______________________________________
Укупан број бодова:_______________________________________________________________

___________________________ 5. Стручна д јелатност кандидата______________________
1. Стручна дјелатност прије последњег избора/реизбора 

(Навести све активности по категоријама из члана 36)
2. Стручна дјелатност послије последњег избора/реизбора

(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 36)______
Укупан број бодова:_______________________________________________________________

Пети кандидат

____________________________ 1. Основни биографски подаци________________________
Име, средње име и презиме: Татјана (Милован) Бреберина 
Датум и мјесто рођења: 21.4.1979. године, Бања Лука, БиХ 
Установе у којима је била запослена:
Основна школа „Георги Стојков Раковски“ у Бањој Луци 2006-2008. године 
Играоница ПШ Верићи 2006. године (у трајању од два мјесеца)
Основна школа „Јован Дучић“ у Залужанима 2008. године (60 дана)
Звања/радна мјеста:
дипломирани педагог у Основној школи „Георги Стојков Раковски“ у Бањој Луци 
2006-2008. године
васпитач у играоници ПШ Верићи 2006. године (у трајању од два мјесеца) 
дипломирани педагог у Основној школи „Јован Дучић“ у Залужанима 2008. године (60 
дана)
Научна/умјетничка област: општа педагогија
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима:____________________



2. Биографија, дипломе и звања
Основне студије: Педагогија
Назив институције: Филозофски факултет
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2005. године; дипломирала оцјеном 10 и 
просјеком оцјена на крају студија 8,09

Постдипломске студије: Педагогија
Назив институције: Филозофски факултет, Бања Лука
Мјесто и година завршетка:
Назив магистарског рада:
Ужа научна/умјетничка област:

Докторат:
Назив институције:
Мјесто и година завршетка:
Назив дисертације:
Ужа научна/умјетничка област:

Претходни избори у наставна и научна звања (институција, звање и период):__________

_____________________ 3. Научна/умјетничка дјелатност кандидата_________________
1. Радови прије посљедњег избора/реизбора

(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 33. или члана 34.)____________
2. Радови послије последњег избора/реизбора

(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодова сврстаних по
категоријама из члана 33. или члана 34.)_____________________________________________
Укупан број бодова:_______________________________________________________________

__________________________4. Образовна дјелатност кандидата______________________
1. Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) сврстане по 
категоријама из члана 35)
2. Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) и број
бодова сврстаних по категоријама из члана 35)_______________________________________
Укупан број бодова:______________________________________________________________ _

5. Стручна дјелатност кандндата
1. Стручна дјелатност прије последњег избора/реизбора

(Навести све активности по категоријама из члана 36)
2. Стручна д1елатност послије последњег избора/реизбора

(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 36)
Редни
број

Категорија Стручна дјелатност Број
бодова

1. Истакла се кроз волонтерски рад у основној школи. 
Била је координатор Савеза параплегичара, обољелих 
од дјечије парализе и осталих тјелесних инвалида РС у 
пројекту „Социјализација дјеце обољеле од церебралне 
парализе -  Кумбор 2006“. Такође, учествовала је у

3



пројекту „Обука волонтера“ при удружењу Здраво 
одрстање, гдје је као самосталан предавач радила на 
задацима теоријског предавања и извођења радионица 
на тему „Вршњачко насиље“.

Укупан број бодова: 3

III ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ

(Образложење приједлога Комисије, са приједлогом једног кандидата за избор и назнаком 
за које звање се предлаже.)
На Основу анализе података о научној, образовној и стручној дјелатности пријављених 
кандидата, Комисија закључује да кандидаткиња Сњежана Ђурђевић испуњава све услове 
предвиђене Законом о високом образовању Републике Српске и Статутом Универзитета у 
Бањој Луци да се изабере у звање асистента.
Научно-наставном вијећу Филозофрског факултета и Сенату Универзитета у Бањој Луци 
предлажемо да Сњежана Ђурђевић буде изабрана за сардника у звање асистента за ужу 
научну област Општа педагогија, а за наставне предмете Увод у педагогију II и Педагошку 
комуникологију.

Чланови Комисије:

др Ненад Суз^Љ, редовни професор 
Филозофског факултета у Бањој Луци 
за ужу научну област 
Општа педагогија (предсједник)

др ДраЉ  Бранковић, редовни професор 
Филозофског факултета у Бањој Луци 
за ужу научну област 
Општа педагогија (члан)

3.
др Раде Попадић, редрбби професор 
Филозофског факултета у Палама 
за ужу научну област Методика 
васпитно-образовног рада (члан)

БањаЛука: 18 .03 .2010.


