ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА
НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА

I

ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА
1. Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке

На основу чланова 70. и 72. Закона о високом образовању (Службени гласник РС
76/2005, 100/07, 97/08 и 44/2010), члана 95. став 1. тачка 4. Статута Учитељског
факултета у Призрену са привременим седиштем у Лепосавићу, по расписивању
конкурса, Изборно веће Факултета на седници одржаној 22. 08. 2016. године,
образовало Комисију за припрему извештаја о пријављеним кандидатима на конкурс, а
декан Учитељског факултета у Призрену, са привременим седиштем у Лепосавићу,
донело је одлуку о именовању комисије за припрему Извештаја.
2. Датум и место објављивања конкурса:
18. јула 2016. године, дневни лист Јединство, Косовска Митровица Београд
3. Број сарадника који се бира, са назнаком звања и назива уже научне
области за коју се расписује конкурс:
Избор једног сарадника у звање и заснивање радног односа за ужу научну област
Социологија васпитања и образовања и Практичну наставу у основним школама
важбаоницама
4. Састав комисије, са назнаком имена и презимена сваког члана, звања,
назива уже научне области за коју је изабран у звање, датум избора, радног
статуса и назива факултета на којем је члан комисије запослен:
1.
Проф. др Јован Базић, редовни професор, Социологија васпитања и
образовања,Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић,
Наставни предмети на основним студијама: Социологија образовања,
Социологија, Социологија породице, Социјална екологија, Грађанско васпитање.
2.
Проф. др Урош Шуваковић, редовни професор, Социологија,
Филозофски факултет Косовска Митровица,
Наставни предмети на основним студијама: Социологија образовања, Увод у
социологију, Увод у методологију научних истраживања, Социологија
комуникација, Истраживање јавног мњења, Социологија политичких
партија.
3.

Доц. др Слађана Видосављевић, доцент, Методика наставе
Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић,
Наставни предмети на основним студијама: Методика наставе природе и
друштва 1, Методика наставе природе и друштва 2, Природа и друштво,
Заштита и унапређење животне средине, Методика упознавања околине 1,
Методика упознавања околине 2.
1. Пријављени кандидати:
1. Благица Перовић
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II

ЛИЧНИ ПОДАЦИ КАНДИДАТА
1. Име, име једног родитеља и презиме:
Благица (Драгиша) Перовић
2. Звање:
- Мастер социолог
- Мастер учитељ
3. Датум и место рођења, адреса, општина, република:
25. 01. 1987., Прелез, Прелез, 38228 Зубин Поток, Република Србија
4. Садашње запослење, установа или предузеће:
Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић
5. Година уписа и завршетка основних студија:
2005/06-2010/11.
6. Студијска група, факултет, универзитет н успех на основним студијама:
Разредна настава, Учитељски факултет, Универзитет у Приштини - Косовска
Митровица, 7,98 (седам и 98/100), Дипломски испит, оцена 10 (десет).
7. Година уписа и завршетка мастер, специјалистичких, односно
магистарских студија:
- 2010/11 - 2011/12.
- 2012/2013.
8. Студијска група, факултет, универзитет и успех на мастер,
специјалистичким, односно магистарским студијама:
1) Мастер академске студије, Катедра за социологију, Мастер социолог,
Филозофски факултет, Универзитет у Приштини - Косовска Митровица, 9,66
(девет 66/100), Завршни мастер испит, оцена 10 (десет).
2) Мастер академске студије на студијском програму Разредна настава
(наставни модул - Методика наставе природе и друштва). Универзитет у
Приштини - Косовска Митровица, 9,67 (девет 67/100), Завршни мастер
испит, оцена 10 (десет).
9. Наслов мастер рада, специјалистичког рада, односно магистарске тезе:
1) СОЦИЈАЛНЕ НЕЈЕДНАКОСТИ У ОБРАЗОВАЊУ: Утицај социјалног
порекла на образовна постигнућа и образовне аспирације студената
2) УТИЦАЈ СОЦИЈАЛНОГ ПОРЕКЛА НА ОБРАЗОВНЕ АСПИРАЦИЈЕ
СТУДЕНАТА
10. Наслов докторске дисертације:
/
11. Факултет, универзитет, година уписа докторских студија и одбране
докторске дисертације:
Уписана на докторске студије Школске 2015/2016. на Филозофком факултету
Универзитета у Приштини-Косовска Митровица, студијски програм
Социологија. На овим студијама је до сада положила два испита, оба са оценом
10 (десет).
/
12. Место и трајање специјализација и студијских боравака у иностранству:
У Белгороду, на Белгородском државном универзитету В.Г. Шухов, на курсу
руског језика у периоду од 29. 6. 2015. до 25. 7. 2015. године.
13. Знање светских језика - навести: чита, пише, говори
- Руски језик (чита, пише и говори)
- Енглески језик - основно познавање језика
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14. Професионална оријентација (област, ужа област и уска оријентација):
- Социологија васпитања и образовања,
- Социологија
- Методика наставе
III
КРЕТАЊЕ У ПРОФЕСИОНАЛНОМ РАДУ
1. Установа, факултет, универзитет или предузеће, трајање запослења и звање
(навести сва):
- Ош „Јован Цвијић“ - Зубин Поток, издвојено одељење у Црепуљи (30 дана),
Институт за српску културу Приштина - Лепосавић (у радном односу од 01. 11.
2013. до 01. 05. 2014.)
- Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић (у радном односу од 01. 05. 2014.)
IV
ЧЛАНСТВО У СТРУЧНИМ И НАУЧНИМ АСОЦИЈАЦИЈАМА
- Члан Српског социолошког друштва - Огранак за Косово и Метохију
V
НАСТАВНИ РАД
а) Наставни рад пре избора у звање наставннка:
- Ош „Јован Цвијић“ - Зубин Поток, истурено одељење у Црепуљи 30 дана),
- Сарадник у настави за социолошку групу предмета (ангажована без избора у
звање и заснивање радног односа), Учитељски факултет у Призрену Лепосавићу, 2010-2013.
1. Избор у звање асистента (година избора)
- Сарадник у настави за ужу научну област Социологија васпитања и
образовања, изабрана 2014. године на Учитељском факултету у ПризренуЛепосавић.
2. Назив предмета, фонд часова
ОАС Разредна настава - Наставни предмет
Социологија
Социологија образовања
Социологија породице
Грађанско васпитање
Социјална екологија
Природа и друштво 1
Методика наставе природе и друштва 1
Методика наставе природе и друштва 2
Заштита и инапређење човекове животне средине
Интердисциплинарни семинар из заштите и унапређења човекове
животне средине
ОАС Васпитачи - Наставни предмет

Недељни фонд
часова
1
1
1
2
1
1
2
4
2

Недељни фонд
часова
Социологија
1
Грађанско васпитање
2
Социјална екологија
1
Методика упознавања околине 1
2
Методика упознавања околине 2
3
Осим рада на овим наставним предметима, Благица Перовић је ангажована: а)
као координатор за дидактичку праксу коју реализују студенти разредне наставе
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у основним школама-вежбаоницама; б) у практичној настави са студентима
разредне наставе у основним школама-вежбаоницама; и в) у реализацији
испитних активности у вртићима, по два часа недељно.
3. Одржавање наставе под менторством (назив предмета, година студија):
б) Садашњи наставни рад (за избор у виша наставна звања – ванредни професор
и редовни професор):
/
1. Датум избора (поновног избора) у звање доцента, назив предмета и уже научне,
односно уметничке области
/
2. Датум избора (поновног избора ) у звање ванредног професора, назив предмета
и уже научне, односно уметничке области
/
3. Ужа научна, односно уметничка област за избор наставника, назив предмета,
фонд часова на основним, дипломским, специјалистичким и докторским
студијама:
/
4. Руковођење – менторство дипломских радова (број радова):
/
5. Руковођење – менторство, специјалистичких радова и магистарских теза (име и
презиме студента, ужа научна област и наслов рада-навести највише пет):
/
6. Руковођење – менторство докторских дисертација (име и презиме докторанта,
ужа научна област и назив дисертације-навести највише пет):
/
7. Учешће у комисијама за одбрану дипломских и специјалистичких радова,
магистарских теза и докторских дисертација:
/
в) Уџбеник у којем је кандидат једини аутор или први коаутор (аутор-и, наслов,
година издања и одлука стручног органа):
/
г) Остала дидактичка средства (приручник, скрипта, практикум, збирка задатака
и сл.) у којима је кандидат једини аутор или први коаутор (аутор-и, наслов,
година издања и одлука стручног органа):
/
д) Награде и признања универзитета, педагошких и научних асоцијација:
/
е) Оостало
/
VI
ПРЕГЛЕД И МИШЉЕЊЕ О ДОСАДАШЊЕМ НАУЧНОМ ОДНОСНО
УМЕТНИЧКОМ РАДУ
1. Референце међународног нивоа: највише пет референци у којима је кандидат
једини аутор или први коаутор (аутор-и, наслов публикације у међународном
часопису, број и година издања часописа, почетна и последња страница рада у
публикацији, самостална или колективна међународна изложба, уметнички или
спортски наступ-датум и место одржавања):
/

4

2. Референце националног нивоа: највише пет референци у којима је кандидат
једини аутор или први коаутор (аутор-и, наслов публикације у домаћем
часопису, аутор-и, број и година издања часописа, почетна и последња страница
рада у публикацији, самостална или колективна изложба и уметнички или
спортски наступ-датум и место одржавања):
- Перовић Благица: Утицај социјалног порекла на образовна постигнућа и
образовне аспирације студената, Зборник радова Учитељског факултета у
Призрену – Лепосавић, бр. 6, стр. 111 – 129, 2012. UDK 378, ISSN 1452-9343.
М53
- Перовић Благица: Кратак преглед развоја основног образовања у Зубином
Потоку, Зборник радова Учитељског факултета у Призрену – Лепосавић, стр.
239 – 258, 2015. ISBN 978-86-84143-46-6. М53
3. Саопштења на скуповима међународног нивоа: највише пет саопштења у којима
је кандидат једини аутор или први коаутор (аутор-и, наслов саопштења, почетна
и последња страница рада, назив скупа, датум и место одржавања):
/
4. Саопштења на скуповима националног нивоа: највише пет саопштења у којима
је кандидат једини аутор или први коаутор (аутор-и, наслов саопштења, почетна
и последња страница рада, назив скупа, датум и место одржавања):
Базић Јован, Перовић Благица: "Љубиша Митровић о Косову и Метохији"
(овај рад је припремљен за научни скуп: Наука и савремени универзитет, где је
у оквиру скупа организован: Округли сто у част професора Љубише
Митровића, који је одржан у Нишу 15-16. новембра 2013). Овај рад се тренутно
налази у штампи у зборнику са поменутим називом.
5. Монографија у којој је кандидат једини аутор или први коаутор (аутор- и,
наслов, година издања и одлука стручног органа):
/
6. Остали радови или саопштења (навести највише пет):
/
VII
СТРУЧНИ РАД (Прихваћени или реализовани пројекти, патенти, софтвери,
законски текстови и сл.)
Истраживач - приправник на научном пројекту: Материјална и духовна
култура Косова и Метохије, Број пројекта: 178028., који финансира
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
VIII ПРИЗНАЊА, НАГРАДЕ И ОДЛИКОВАЊА ЗА
ПРОФЕСИОНАЛНИ РАД
/
IV
ОСТАЛO
/
X
АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА (на једној страници куцаног текста):
На основу достављене документације и непосредног увида у рад Благице
Перовић, може се запазити да је она је још као студент на основним студијама
показала склоност ка педагошком и систематичном научном раду, што је
касније на мастер академским студијама на Филозофском факултету, а потом и
на Учитељском факултету све више долазило до изражаја, где је показала
одличан успех. Она је око три године волонтирала као сарадник у настави на
Учитељском факултету у Призрену-Лепосавићу, а потом и као изабрани
сарадник. За то време она се показала као одговоран сарадник и омиљена особа
међу наставницима и студентима овог факултета. О резултатима њеног научног
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рада, као и о научним резултатима сваког кандидата за сарадника у настави,
тешко се може говорити, али се у овом случају може указати да Благица
Перовић има научног потенцијала који ће свакако доћи до изражаја. О томе
сведочи и чињеница да је она већ ангажована на пројекту Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, који се реализује у
Институту за српску културу у Лепосавићу, под насловом: Материјална и
духовна култура Косова и Метохије, као и чињеница да има два објављена рада
у научном часопису који је рангирало надлежно Министарство. Такође, овом
приликом, треба указати и да је Благица Перовић студент докторских
академских студија социологије на Филозофском факултету Универзитета у
Приштини-Косовска Митровица, где такође показује одличан успех јер је већ
два испита положила са оценама 10 (десет).
XI
МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ
СВАКОГ КАНДИДАТА ПОЈЕДИНАЧНО (на 1/2 странице куцаног текста, са
На основу анализе и изложених оцена о раду канидата Благице Перовић,
комисија констатује да је она испунила услове предвиђене чл. 72. став 1. Закона
о високом образовању (Службени гласник бр. 76/05), као и услове предвиђене
нормативним актима Универзитета у Приштини и Учитељског факултета у
Призрену - Лепосавић, за избор у звање асистента за ужу научну област
Социологија васпитања и образовања и Практичну наставу у основним
школама важбаоницама.
НАПОМЕНА: Потребно је експлицитно навести да ли сваки кандидат појединачно
испуњава услове за избор у одређено звање или не испуњава.
XII

ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ОДРЕЂЕНО ЗВАЊЕ
НАСТАВНИКА
У складу са изнетим мишљењем о испуњености услова за избор у звање,
Комисија једногласно ПРЕДЛАЖЕ да се Благица Перовић изабере у звање
асистента за ужу научну област Социологија васпитања и образовања и
Практичну наставу у основним школама важбаоницама и да се са њом
заснује радни однос у складу са законом.
ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
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НАПОМЕНА:
Извештај се пише навођењем кратких одговора, са валидним подацима, у облику
обрасца, без непотребног текста.
Члан комисије који не жели да потпише извештај јер се не слаже са мишљељем већине
чланова комисије, дужан је да унесе у извештај образложење, односно разлоге због
којих не жели да потпише извештај.
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