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

 

 

IПОДАЦИ О КОНКУРСУ 

Конкурс објављен: 31.12.2015. године у дневном листу ,, Глас Српске“ 

Ужа научна/умјетничка област: Шумарство, Кориштење шумских ресурса 

Назив факултета: Пољопривредни факултет 

Број кандидата који се бирају: (један) 1 

Број пријављених кандидата: (пет) 5 

 

 

 

IIПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА  

 

Први кандидат  

1. Основни биографски подаци 

Име, средње име и презиме: Славиша (Борислав) Јурошевић  

Датум и мјесто рођења: 27.10.1992. године, Хан Пијесак 

Установе у којима је био запослен: - 

Звања/ радна мјеста: -  

Научна/умјетничка област: шумарство 

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима: 

 

2. Биографија, дипломе и звања 

Оснвне студије(студије првог циклуса): 

Назив институције: Универзитет Источно Сарајево, Пољопривредни факултет Источно 

Сарајево, студијски програм Шумарство 

Образовни профил: дипломирани инжењер шумарства, 240 ЕCTS 

Просјечна оцјена у току студирања: 8,76 

Мјесто и година завршетка: Власеница, 02.11.2015. 

 

Постдипломске студије(студије другог циклуса): 

Назив институције: - 

Мјесто и година завршетка: -  

Назив магистарског рада: -  

Ужа научна/умјетничка област: - 

 

Докторат(студије трећег циклуса): 

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 првог и/или  последњег избора/реизбора 

(Навести све радове сврстане по категоријама) 

2. Радови послије последњег избора/реизбора 

(Навести све радове и дати њихов кратак приказ.)  

 

 

4. Образовна дјелатност кандидата 

1. Образовна дјелатност прије првог и/или последњег избора/реизбора 

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  

2. Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  

  

 

5. Стручна дјелатност кандидата  

1. Стручна дјелатност прије првог и/или последњег избора/реизбора 

  

 

 

Други кандидат  

1. Основни биографски подаци 

Име, средње име и презиме: Бобан (Радмило) Милетић  

Датум и мјесто рођења: 20.12.1992. године, Фоча 

Установе у којима је био запослен: - 

Звања/ радна мјеста: -  

Научна/умјетничка област: шумарство 

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима: 

 

2. Биографија, дипломе и звања 

Оснвне студије(студије првог циклуса): 

Назив институције: Универзитет Источно Сарајево, Пољопривредни факултет Источно 

Сарајево, студијски програм Шумарство 

Образовни профил: дипломирани инжењер шумарства, 240 ЕCTS 

Просјечна оцјена у току студирања: 8,27 

Мјесто и година завршетка: Власеница, 02.11.2015. 

 

Постдипломске студије(студије другог циклуса): 

Назив институције: - 

Мјесто и година завршетка: -  

Назив магистарског рада: -  

Ужа научна/умјетничка област: - 

 

 

Докторат(студије трећег циклуса): 

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 првог и/или  последњег избора/реизбора 

(Навести све радове сврстане по категоријама) 

2. Радови послије последњег избора/реизбора 

(Навести све радове и дати њихов кратак приказ.)  

 

 

4. Образовна дјелатност кандидата 

1. Образовна дјелатност прије првог и/или последњег избора/реизбора 

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  

2. Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  

  

 

5. Стручна дјелатност кандидата  

1. Стручна дјелатност прије првог и/или последњег избора/реизбора 

  

 

 

Трећи кандидат  

1. Основни биографски подаци 

Име, средње име и презиме: Никола (Здравко) Жугић  

Датум и мјесто рођења: 21.07.1988. године, Зворник 

Установе у којима је био запослен: ШГ ,,Бирач“ Власеница 

Звања/ радна мјеста: Технолог за Искоришћавање шума 

Научна/умјетничка област: шумарство 

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима: 

 

 

2. Биографија, дипломе и звања 

Оснвне студије(студије првог циклуса): 

Назив институције: Шумарски факултет Универзитета у Београду 

Образовни профил: дипломирани инжењер шумарства, 240 ЕCTS 

Просјечна оцјена у току студирања: 8,53 

Мјесто и година завршетка: Београд, 10.04.2014. 

 

Постдипломске студије(студије другог циклуса): 

Назив институције: Шумарски факултет Универзитета у Београду 

Мјесто и година завршетка: -  

Назив мастер рада рада: Ефикасност рада специјалног шумског трактора ЛКТ 81Т при 

транспорту облог дрвета у брдскопланинским пределима, ментор др Милорад Даниловић 

Ужа научна/умјетничка област: Коришћење шумских и ловних ресурса 

 

Докторат(студије трећег циклуса): 

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 првог и/или  последњег избора/реизбора 

(Навести све радове сврстане по категоријама) 

2. Радови послије последњег избора/реизбора 

(Навести све радове и дати њихов кратак приказ.)  

 

 

4. Образовна дјелатност кандидата 

1. Образовна дјелатност прије првог и/или последњег избора/реизбора 

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  

2. Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  

  

 

5. Стручна дјелатност кандидата  

1. Стручна дјелатност прије првог и/или последњег избора/реизбора 

  

 

 

6. Резултат интервјуа са кандидатима 

Интервју са кандидатима је одржан 21.05.2016. године у 12 часова у просторијама 

Пољопривредног факултета, студијски програм Шумарство у Власеници. Разговор са 

кандидатима су обавила 2 члана Комисије, доц.др Саша Орловић и доц.др Братислав 

Матовић. Интервјуу су присуствовала сва три кандидата. 

Са кандидатима су појединачно обављени усмени интервјуи где су кандидати одговарали 

на питања Комисије. 

У оквиру интервјуа од кандидата су добијени општи подаци, постигнути успјех током 

основних студија, стручна и научна интересовања и остварени резултати из области за коју 

су кандидати конкурисали, подаци о општој информисаности из области за коју су 

кандидати конкурисали, као и мотивисаност кандидата да се пријаве на мјесто асистента и 

вјештине кандидата. Бобан Милетић је исказао највећу заинтересованост за ову област 

Шумарства. 

  
 

III  ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

 

На основу достављеног конкурсног материјала, Комисија за писање извјештаја за избор 

сарадника у звање асистента за ужу научну област Шумарство, ужу образовну област 

Кориштење шумских ресурса (предмети: Искориштавање шума, Механизација у 

шумарству, Ловство са заштитом ловне фауне и Шумски производи) констатује да се на 

конкурс пријавило 5 кандидата: 

1. Јурошевић Славиша 

2. Милетић Бобан 

3. Жугић Никола 

4. Хаџистевић Бојан 

5. Бачић Милош 

 

Од укупног броја пријављених кандидата, пријаве два кандидата (Хаџистевић Бојан и 

Бачић Милош) Комисија није узела у разматрање због тога што не испуњавају услове 

конкурса у складу са чланом 77. Закона о високом образовању Републике Српске и чланом 



37. Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у 

Источном Сарајеву. 

Пријаве остала три кандидата (Јурошевић Славиша, Милетић Бобан и Жугић Никола) су 

правно валидне. 

Сходно наведеном, комисија је констатовала да је најбоље одговоре на постављена питања  

дао дипл. инж. Шумарства Бобан Милетић. 

Узимајући све унапријед наведено у обзир , Комисија предлаже Наставно-Научном вијећу 

Пољопривредног факултета Универзитета у Источном Сарајеву да прихвати овај извјештај 

и да кандидата Бобана Милетића изабере у звање асистента на ужу научну област 

Шумарство, ужу образовну област  Кориштење шумских ресурса, (предмети: 

Искориштавање шума, Механизација у шумарству, Ловство са заштитом ловне фауне и 

Шумски производи). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Чланови Комисије: 

 
1.__________________________________________________________________ 

др Саша Орловић, доцент на Пољопривредном факултету у Источном Сарајеву, ужа 

научна област Шумарство, предсједник 

 

2.___________________________________________________________________ 

др Братислав Матовић, доцент на Пољопривредном факултету у Источном Сарајеву, ужа 

научна област Шумарство, члан 

 

3.___________________________________________________________________ 

    др Василије Исајев, Шумарски факултет Београд, ужа научна област Шумарство, члан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


