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УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ 

са привременим седиштем у 

Косовској Митровици       

УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У ПРИЗРЕНУ 

са привременим седиштем у Лепосавићу 

 

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА 

 НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊА САРАДНИКА 

• Свака рубрика мора бити попуњена 
• Ако нема података, рубрика остаје празна или назначена 
• Непотпуни извештај биће враћен факултету 

I        ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 

1. Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке: 

Декан Учитељског факултета у Призрену са привременим седиштем у Лепосавићу 

Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, 

Одлука број 04-138 од 27. марта 2019. године 

2. Датум и место објављивања конкурса: 

Публикација Послови, број 828 од 8. маја 2019. године 

3. Број наставника који се бира, са назнаком звања и назива уже научне области за коју 
је расписан конкурс: 

3.1. Број сарадника: 1 (један) 

3.2. Звање: Асистент  

3.3. Ужа научна област: Методика наставе српског језика и књижевности  

4. Састав комисије, име и презиме сваког члана, звањe, назив уже научне области за 
коју је изабран у звање и назив факултета на којем је члан комисије запослен: 

1) Др Бранко Ристић, редовни професор Учитељског факултета у Призрену са 
привременим седиштем у Лепосавићу Универзитета у Приштини са привременим 

седиштем у Косовској Митровици, ужа научна област Методика наставе српског 
језика и књижевности, председник Комисије;  

2) Др Петар Рајчевић, ванредни професор Учитељског факултета у Призрену са 
привременим седиштем у Лепосавићу Универзитета у Приштини са привременим 

седиштем у Косовској Митровици, ужа научна област Дидактика, члан Комисије; 

3) Др Мирјана Стакић, доцент Педагошког факултета у Ужицу Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област Методика наставе српског језика и књижевности, 

члан Комисије. 

5. Пријављени кандидат-и: 

1) Снежана Перишић 

2) Ђорђе Кебара 
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II       ЛИЧНИ ПОДАЦИ  ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА 

1. Име, име једног родитеља, презиме и звање: 

Снежана (Петко) Перишић 

2. Датум и место рођења, општина, Република: 

10. 11. 1987. године, Крагујевац, Република Србија 

3. Садашње запослење, високошколска установа или предузеће: 

Учитељски факултет у Призрену са привременим седиштем у Лепосавићу Универзитета у 

Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици 

4. Година уписа, година завршетка основних студија и средња оцена: 

2006–2011; средња оцена 8,51 (осам и 51/100) 

5. Назив факултета и универзитета за основне студије: 

Учитељски факултет у Призрену са привременим седиштем у Лепосавићу Универзитета у 

Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици 

6. Година уписа, година завршетка мастер студија и просечна оцена: 

2011–2012; средња оцена 9,78 ( девет и 78/100) 

7. Назив факултета и универзитета за мастер студије: 

Учитељски факултет у Призрену са привременим седиштем у Лепосавићу Универзитета у 

Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици 

8. Година уписа, година завршетка докторских студија и просечна оцена: 

школска 2013/14;  средња оцена 9,50 ( девет и 50/100) 

9. Назив студијског програма докторских студија: 

Докторске студије – Методика разредне наставе (модул Методика наставе српског језика и 

књижевности) 

10. Назив факултета и универзитета за докторске студије: 
 Педагошки факултет у Врању Универзитета у Нишу 

11. Назив докторске дисертације и научне области из које је урађена дисертација: 

  

III РАНИЈИ ЗАКОНСКИ ПРОПИСИ 

12. Година уписа, година завршетка магистарских студија и просечна оцена: 

  

13. Назив магистарске тезе и научне обласи из које је урађена теза: 

  

14. Назив факултета и универзитета за магистарске студије: 

  

15. Назив докторске дисертације и научне области из које је урађена дисертација: 

  

16. Назив факултета и универзитета на коме је одбрањена дисертација: 

  

17. Место и трајање специјализација и студијских боравака у иностранству (30 и више 
дана): 

  

18. Знање светских језика – навести: чита, пише, говори 

 Енглески језик: чита, пише, говори 

19. Чланство у стручним и научним асоцијацијама: 

  

20. Кретање у професионалном раду (факултет, универзитет или предузеће, навести сва 
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сарадничка звања као и трајање запослења): 

 

Асистент за ужу научну област Методика наставе српског језика и књижевности на 
Учитељском факултету у Призрену са привременим седиштем у Лепосавићу Универзитета у 

Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици од јула 2016. године до јула 
2019. године; 
Сарадник у настави за ужу научну област Методика наставе српског језика и књижевности 

на Учитељском факултету у Призрену са привременим седиштем у Лепосавићу 

Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици од маја 2014. 

године до јула 2016. године; 
Демонстратор на предметима из научне области Методика наставе српског језика и 

књижевности на Учитељском факултету у Призрену са привременим седиштем у 

Лепосавићу Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици 

од новембра 2012. године до маја 2014. године. 
 

21. Датум избора (поновног избора) у звање доцента, назив уже научне области: 

 

22. Датум избора (поновног избора) у звање ванредног професора, назив уже научне 
области: 

 

IV  ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА 

23. Приступно предавање из области за коју се бира, оцењено од стране комисије за 
писање извештаја пријављених кандидата, уколико нема педагошко искуство на 
универзитету (дати образложење): 

 

24. Оцена педагошког рада кандидата у студентским анкетама током целокупног 
претходног изборног периода (уколико га је било): 

 

25. Објављени радови из научне области за коју се бира у часописима категорије М21 

(аутор-и, наслов рада у часопису, назив часописа, ДОИ број часописа или линк сајта 
институције која је објавила рад у часопису): 

             а) у току последњег изборног периода 

             б) у ранијем периоду 

26. Објављени радови из научне области за коју се бира у часописима категорије М22 

(аутор-и, наслов рада у часопису, назив часописа, ДОИ број часописа или линк сајта 
институције која је објавила рад у часопису): 

             а) у току последњег изборног периода 

             б) у ранијем периоду 

27. Објављени радови из научне области за коју се бира у часописима категорије М23 

(аутор-и, наслов рада у часопису, назив часописа, ДОИ број часописа или линк сајта 
институције која је објавила рад у часопису): 

             а) у току последњег изборног периода 

             б) у ранијем периоду 

28. Објављени радови из научне области за коју се бира у часописима категорије М24 

(аутор-и, наслов рада у часопису, назив часописа, ДОИ број часописа или линк сајта 
институције која је објавила рад у часопису): 

             а) у току последњег изборног периода 

             б) у ранијем периоду 

29. Објављени радови из научне области за коју се бира у часописима категорије М51 
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(аутор-и, наслов рада у часопису, назив часописа, ДОИ број часописа или линк сајта 
институције која је објавила рад у часопису): 

             а) у току последњег изборног периода 

             б) у ранијем периоду 

30. Објављени радови из научне области за коју се бира у часописима категорије М52, 

М53 (аутор-и, наслов рада у часопису, назив часописа, ДОИ број часописа или линк 
сајта институције која је објавила рад у часопису): 

             а) у току последњег изборног периода 

 

Minish V. L., Perisic S. P. (2017). The content of the Serbian language lessons in elementary 

grades of the primary school. Научный резулътат. Педагогика и психология образования, 

12(3), (33– 43), UDC 372-46, ISSN 987-5-9500092-4-2 (Частъ III). DOI: 10.18413/2313-8971-

2017-3-3-33-43 M53 

 

Перишић, С. (2017). „Дјетињство и поезија“ Григора Витеза и „Наивна песма“ Милована 
Данојлића – методички аспект. Зборник радова Учитељског факултета у Призрену – 

Лепосавић, 13 (11), (175–187). УДК 378, ISSN 1452-9343. M53 

 

Перишић, С. (2017). Психосоцијална клима као чинилац образовних и васпитних исхода 
наставе. International journal of Knowledge, 16 (1), (335–341). UDK 37 ISSN 1857-923Х e-

version, ISSN 2545-4439 printed. M52 

 

Минић, В. и Перишић, С. (2017). Васпитач и родитељи – партнери у сарадњи у 
предшколским установама у Србији. International journal of Knowledge,  17 (1), (207–211). 

UDK 37 ISSN 1857-923Х e-version, ISSN 2545-4439 printed. M52 

 

Перишић, С. (2017). Наставни садржаји граматике и правописа у првом разреду основне 

школе у Србији. International journal of Knowledge 20 (6), (2811– 2816). UDK 37 ISSN 1857-

923Х e-version, ISSN 2545-4439 printed. M52 

 

             б) у ранијем периоду 

 

Перишић, С. (2014). Интерпретација романа „Бела Грива“ Рене Гија у млађим разредима 
основне школе. Зборник радова Учитељског факултета у Призрену – Лепосавић, 10 (8), 

(151–158). УДК 378, ISSN 1452-9343.  M53 

 

Перишић, С. и Томић, Ј. (2015). Улога и значај портфолија у практичном и педагошком 

оспособљавању наставника. Зборник радова Учитељског факултета у Призрену – 

Лепосавић, 11 (9), (30–313).  УДК 378, ISSN 1452-9343. M53 

 

Перишић, С. (2016). Значај и улога стандарда квалитета уџбеника као фактора у изградњи 

знања. International journal of Knowledge, 15 (1), (153–158). UDK 37 ISSN 1857-923Х e-

version, ISSN 2545-4439 printed M52 

 

31. За поље друштвено-хуманистичких наука, објављени радови у часописима са 
листе престижних светских часописа за поједине научне области, коју је 
утврдио Национални савет за високо образовање.  

(аутор-и, наслов рада у часопису, назив часописа, ДОИ број часописа или линк сајта 
институције која је објавила рад у часопису): 

             а) у току последњег изборног периода 

             б) у ранијем периоду 

32. Пленарно редавање на међународном или домаћем научном скупу (аутор-и, наслов 
рада, назив скупа, датум и место одржавања, линк сајта институције која је 
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организовала скуп): 

             а) у току последњег изборног периода 

             б) у ранијем периоду 

33. Саопштења на међународном научном скупу М30 (аутор-и, наслов рада, назив скупа, 
датум и место одржавања, линк сајта институције која је организовала скуп): 

             а) у току последњег изборног периода 

 

Perišić, P. S. (2017). The role of spelling software in early teaching of reading and writing. У: 

Ж.А. Шаповал (ур). Зборник радова Современные тенденции развитя науки и технологий, са 
међународног научног скупа одржаног у Белгороду, 29. 4. 2017. (20–22). Агенство 

перспективных научных исследований (АПНИ), УДК 001, ББК 72 С 56, ISBN 978-5-9500092-

1-1 ISBN 987-5-9500092-4-2 (Частъ III). М34 

 

             б) у ранијем периоду 

 

Миљковић, М. и Перишић, С. (2015). Културна политика у Србији. У: О. В. Муромцева и Е. 

В. Ивашенко, А. А. Лухтина (ур.). Зборник радова Проблемы социализации и 

индивидуализации личности в образователъном пространстве, с међународног 
научног скупа одржаног у Белгороду 26–27. 11. 2015. (369–371). Белгородский 

гостударственный националъный иследовательский университет, УДК 

373;372.2;373.3,377.1.,378 ББК 74.1; 74.2 П 78 М33 

 

34. Саопштења на домаћем научном скупу М60 (аутор-и, наслов рада, назив скупа, 
датум и место одржавања, линк сајта институције која је организовала скуп): 

             а) у току последњег изборног периода 

 

Перишић, С. (2017). Особености игролике наставе почетног читања и писања. У: Ж. 

Миленовић и С. Видосављевић. Зборник сажетака Иновације у васпитању и образовању: 
дигитализација, иновативни програми и модели, с научног скупа одржаног у Лепосавићу, 1–

2. 6. 2017. (83). Универзитет у Приштини – Косовска Митровица Учитељски факултет у 

Призрену – Лепосавић, УДК 371.3(048), ISBN 978-86-84143-41-1. М64 

 

Перишић, Б., Перишић, С. (2018).Улога и значај игре у књижевности за децу предшколског 

узраста. У: М. Јоковић (ур). Зборник радова Савремени свет и толеранција кроз призму 

предшколског васпитања, са тринаестог симпозијума са међународним учешћем, одржаног у 
Сокобањи, 24–25. 3.  2017. (420–424). Алексинац: Висока школа за васпитаче струковних 

студија у Алексинцу, УДК 373.2:371.382]: 821.163.41-93.09, ISBN 978-86-7746-707-4. М63 

 

             б) у ранијем периоду 

 

Перишић, С. (2014). Елементи поетике у драмским текстовима и причама Душана 

Радовића. У: В. Јовановић и Т. Росић (ур). Зборник радова са научног скупа Књижевност за 

децу у науци и настави са међународним учешћем одржаног у Јагодини, 11–12. 4. 2014. 

(579–585). Факултет педагошких наука у Јагодини, УДК 821.09 –93(082) 371.3::821-82(082) 

371.3 (082), ISBN 978 -86-7604-085-8. M63 

Перишић, С. (2015). Истраживачки задаци по нивоима сложености у интерпретацији 
романа „Мали принц“ Антоана де Сент Егзиперија. У: М. Јоковић (ур). Зборник радова 
„Наше стварање“, са десетог симпозијума са међународним учешћем, одржаног у 

Сокобањи, 28–29. 3.  2014. (654–658). Алексинац: Висока школа за васпитаче струковних 

студија у Алексинцу, УДК 371.315.7::821.133.1.09 Сент-Егзипери А., ISBN 978-86-7746-506-

3. М63 
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Перишић, С. и Миљковић, М. (2016). Упоредна анализа романа „Алиса у Земљи чуда“ 

Луиса Керола у српском и енглеском језику. У: М. Јоковић (ур). Зборник радова Наше 
стварање са једанаестог симпозијума са међународним учешћем одржаног у Сокобањи, 27. 

3. 2015. (396–401). Алексинац: Висока школа за васпитаче струковних студија, УДК 

371.3::821.111 Керол Л. + 371.3::811.111,  ISBN 978-86-7746-581-0. М63 

Перишић, С. (2016). Заступљеност народних приповедака у наставним програмима и 

уџбеницима у млађим разредима основне школе. У: Ж. Миленовић и С. Башчаревић (ур). 

Зборник радова Настава и наука у времену и простору са научног скупа са међународним 

учешћем одржаног у Лепосавићу, 6–7. марта 2015. године (510–519). Универзитет у 

Приштини – Косовска Митровица Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић, УДК 378 

ISBN 978-86-84143-46-6. М63 

35.  Најмање 10 хетероцитата кандидата (изузимајући аутоцитате): 

             а) у току последњег изборног периода 

             б) у ранијем периоду 

36. Књига из релевантне области. Одобрен од старне наставно научног већа факултета: 
уџбеник, поглавље у одабраном уџбенику или превод одабраног иностраног 
уџбеника,  за ужу научну област за коју се бира, објављеног у периоду од избора у 
наставничко звање (аутор-и, наслов, година издања, ИСБН број и број одлуке 
стручног органа): 

 

37. Истакнута монографија међународног значаја-М11 (аутор-и, наслов, година издања, 
ИСБН број и одлука стручног органа факултета. За монографију навести најмање 
десет аутоцитата категорије М20, односно, у случају друштвених и хуманистичких 
наука, категорија М10 или М20 или М40 (за веродостојност М40 је потребна потврда 
надлежног матичног научног одбора). За техничко-технолошке и биотехничке науке 
потребно је шест аутоцитата категорије М20. Аутоцитати се рачунају на основу 
библиографије дате монографије): 

 

38. Монографија међународног значаја-М12 (аутор-и, наслов, година издања, ИСБН 

број и одлука стручног органа факултета, За монографију навести најмање седам 

аутоцитата категорије М20, односно, у случају друштвених и хуманистичких наука, 
категорија или М10 или М20 или М40 (за веродостојност М40 је потребна потврда 
надлежног матичног научног одбора). За техничко-технолошке и биотехничке науке 
потрбна су три цитата категорије М20): 

 

39. Поглавље у монографији М11 = М13 (аутор-и, наслов, година издања, ИСБН број и 

одлука стручног органа факултета. Број потребних самоцитата у публикацији М13 

једнак је броју цитата за монографију М11 подељеном са три (и заокруживањем на 
мању цифру) или се одређује посебном одлуком надлежног матичног одбора): 

 

40. Поглавље у монографији М12 = М14 (аутор-и, наслов, година издања, ИСБН број и 

одлука стручног органа факултета. Број потребних самоцитата у публикацији М14 

једнак је броју цитата за монографију М12 подељеном са три (и заокруживањем на 
мању цифру) или се одређује посебном одлуком надлежног матичног одбора): 

 

Миљковић, М. и Перишић, С. (2016). Судар тумачења културе и глобализације човечанства. 
У: Т. У. Липич, С. М. Дергалева, П. А. Ольхова (ур). Зборник радова Евангелие в контексте 
современной културы, с међународног научног скупа одржаног у Белгороду, 19–20. 5. 2016. 

(71–78). МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, 

БЕЛГОРОДСКАЯ МИТРОПОЛИЯ, БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (НИУ «БЕЛГУ»), 

БЕЛГОРОДСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ (С МИССИОНЕРСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТЬЮ), ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
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«ПРЕОБРАЖЕНИЕ». УДК 364:316.42 ББК 60.9+60.52 Е13. М14 

 

Перишић, С. (2017). Настава културе говора у млађим разредима основне школе. У: Н. 

Гончаренко (ур). Зборник радова Интеграция как базовый факотр создания и развития 
социокультурного пространства города, с међународног научног скупа одржаног у 

Белгороду, 24–26. 11. 2016. (206–213). Управление култътуры администрации города 
Белгорода, Общероссийская общественная организация Ассоциация искусствоведеов, УДК  

37+70, ББК 71.41 И 73, ISBN 978-5-9909818-2-9. М14 

41. Истакнута монографија националног значаја-М41 (аутор-и, наслов, година издања, 
ИСБН број и одлука стручног органа факултета. Одлука надлежног матичног 
научног одбора о предлогу монографије категорије М41): 

 

42. Монографија националног значаја-М42 (аутор-и, наслов, година издања, ИСБН број 
и одлука стручног органа факултета. Потребно је навести најмање пет 
библиографских референци, укључујући и аутоцитате, категорије М20 или М50. У 

случају друштвених и хуманистичких наука, најмање пет библиографских 
референци категорија М10 или М20 или М40 или М50): 

 

43. Монографска студија-М43 (аутор-и, наслов, година издања, ИСБН број и одлука 
стручног органа факултета. Потребно је да студија има најмање 40 страница по 

аутору и две рецензије. Навести најмање четири аутоцитата по аутору категорије 
М20 или М50 (односно, у случају друштвен-хуманистичких наука, категорија М10 

или М20 или М40 или М50): 

 

44. Поглавље у монографији М41 = М44 (аутор-и, наслов, година издања, ИСБН број и 

одлука стручног органа факултета. Број потребних самоцитата у публикацији М44 

једнак је броју цитата за монографију М41 подељеном са три (и заокруживањем на 
мању цифру) или се одређује посебном одлуком надлежног матичног одбора): 

 

45. Поглавље у монографији М42 = М45 (аутор-и, наслов, година издања, ИСБН број и 

одлука стручног органа факултета. Број потребних самоцитата у публикацији М45 

једнак је броју цитата за монографију М42 подељеном са три (и заокруживањем на 
мању цифру) или се одређује посебном одлуком надлежног матичног одбора): 

 

46. Потребне референце за ментора докторске дисертације у складу са стандардом  9 

(наставно особље) „Правилника о изменама и допунама Правилника о стандардима 
и поступку за акредитацију високошколских установа и студијских програма“, за 
кандидата који се бира у звање редовног професора: 

 

47. Резултати у развоју научнонаставног подмлатка на факултету: 

 

48. Учешће у комисијама за одбрану завршног рада на основним, интегрисаним и мастер 

академским студијама: 

 

49. Руковођење−менторство докторским дисертацијама (име и презиме докоторанта-
докторанткиње, назив дисертације, научна област−највише пет): 

 

50. Менторство−учешће у комисијама за одбрану специјалистичког рада магистарске 
тезе и докторске дисертације: 

 

51. Оригинално стручно остварење или руковођење или учешће у пројекту (За свако 
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стручно остварење или пројекат потребно је доставити потврду одговарајуће 
установе о остварењу или учешћу на пројекту и/или дати линк на којем је могуће 
проверити наведене податке) 

 

V  ИЗБОРНИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА 

52. Изборни елементи стручно професионалних доприноса: 

 

Члан Организационог одбора за организацију научног скупа са међународним учешћем 

Иновације у васпитању и образовању: дигитализација, иновативни програми и 

модели одржаног 1–2. јуна 2017. године у организацији Учитељског факултета у Призену 

са привременим седиштем у Лепосавићу; 
 

Члан Организационог одбора за организацију научног скупа са међународним учешћем 

Иновативни приступ у васпитању и образовању: стање, дилеме и перспективе одржаног 31. 

маја до 1. јуна 2019. године године у организацији Учитељског факултета у Призену са 
привременим седиштем у Лепосавићу. 

 

53. Изборни елементи доприноса академској и широј заједници: 

 

Члан Наставно-научног већа Учитељског факултета у Призрену са привременим седиштем у 
Лепосавићу Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици 

од маја 2014. године; 
 

Секретар Методичког колегијума Учитељског факултета у Призрену – Лепосавићу од 

јануара 2018. године;   
 

Члан Савета Учитељског факултета у Призрену са привременим седиштем у Лепосавићу од 

новембра 2018. до априла 2019. године. 
 

54. Изборни елементи сарадње са другим високошколским, научно-истарживачким, 

односно институцијама културе или уметности у земљи и иностранству: 

 

Члан Друштва за заштиту ћирилице са седиштем у Новом Саду од 2017. године; 
 

Члан Друштва педагога Републике Србије са седиштем у Београду од 2019. године. 
 

VI     ПРИЗНАЊА, НАГРАДЕ И ОДЛИКОВАЊА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАД 

 

 

VII  ОСТАЛО 

 

 

Перишић, С. (2016). Приказ књиге – Тиодор Росић: Иманентно-критичке и методичке 

интерпретације, Универзитет у Крагујевцу Факултет педагошких наука, Јагодина, 2015., 

Зборник радова Учитељског факултета у Призрену – Лепосавић, 12 (10), (363–367).  УДК 

378,  ISSN 1452-9343. 

 

Перишић, С. (2013). Приказ књиге - Гордана Тимотијевић: „Седмо краљевство“, Завод за 
уџбенике и наставна средства, Београд, 2009., Зборник радова Учитељског факултета у 
Призрену – Лепосавић, 9 (7), (251–252).  УДК 378,  ISSN 1452-9343.  

 

Лектура Зборника радова са научног скупа Иновације у васпитању и образовању: 
дигитализација, иновативни програми и модели, одржаног 1–2. јуна 2017. године, 
уредници проф. др Живорад Миленовић и проф. др Слађана Видосављевић, у 
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издаваштву Учитељског факулетета у Призрену – Лепосавићу. У Зборнику су 

садржани радови категорије М45;  

 

Лектура Зборника радова са научног скупа Настава и наука у времену и простору, 
одржаног 6–7. марта 2015. године, уредници проф. др Живорад Миленовић и проф. 

др Снежана Башчаревић, у издаваштву Учитељског факулетета у Призрену – 

Лепосавићу. У Зборнику су садржани радови категорије М63.  

 
 

II       ЛИЧНИ ПОДАЦИ  ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА 

1. Име, име једног родитеља, презиме и звање: 

Ђорђе (Ненад) Кебара 

2. Датум и место рођења, општина, Република: 

04. 05. 1991. године, Крагујевац, Република Србија 

3. Садашње запослење, високошколска установа или предузеће: 

 

4. Година уписа, година завршетка основних студија и средња оцена: 

2011–2016; средња оцена 8,69 (осам и 69/100) 

5. Назив факултета и универзитета за основне студије: 

Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу 

6. Година уписа, година завршетка мастер студија и просечна оцена: 

2016–2017; средња оцена 9,78 (девет и 78/100) 

7. Назив факултета и универзитета за мастер студије: 

Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу 

8. Година уписа, година завршетка докторских студија и просечна оцена: 

школска 2017/18;   средња оцена 9,57 ( девет и 57/100) 

9. Назив студијског програма докторских студија: 

             Докторске студије – Српски језик и књижевност 

10. Назив факултета и универзитета за докторске студије: 

             Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу 

11. Назив докторске дисертације и научне области из које је урађена дисертација: 

  

III РАНИЈИ ЗАКОНСКИ ПРОПИСИ 

12. Година уписа, година завршетка магистарских студија и просечна оцена: 

  

13. Назив магистарске тезе и научне обласи из које је урађена теза: 

  

14. Назив факултета и универзитета за магистарске студије: 

  

15. Назив докторске дисертације и научне области из које је урађена дисертација: 

  

16. Назив факултета и универзитета на коме је одбрањена дисертација: 
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17. Место и трајање специјализација и студијских боравака у иностранству (30 и 

више дана): 

  

18. Знање светских језика – навести: чита, пише, говори 

  

19. Чланство у стручним и научним асоцијацијама: 

  

20. Кретање у професионалном раду (факултет, универзитет или предузеће, навести 

сва сарадничка звања као и трајање запослења): 

 

 

21. Датум избора (поновног избора) у звање доцента, назив уже научне области: 

 

22. Датум избора (поновног избора) у звање ванредног професора, назив уже научне 
области: 

 

IV  ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА 

23. Приступно предавање из области за коју се бира, оцењено од стране комисије за 
писање извештаја пријављених кандидата, уколико нема педагошко искуство на 
универзитету (дати образложење): 

 

24. Оцена педагошког рада кандидата у студентским анкетама током целокупног 
претходног изборног периода (уколико га је било): 

 

25. Објављени радови из научне области за коју се бира у часописима категорије 
М21 (аутор-и, наслов рада у часопису, назив часописа, ДОИ број часописа или 

линк сајта институције која је објавила рад у часопису): 

             а) у току последњег изборног периода 

             б) у ранијем периоду 

26. Објављени радови из научне области за коју се бира у часописима категорије М22 

(аутор-и, наслов рада у часопису, назив часописа, ДОИ број часописа или линк 
сајта институције која је објавила рад у часопису): 

             а) у току последњег изборног периода 

             б) у ранијем периоду 

27. Објављени радови из научне области за коју се бира у часописима категорије 
М23 (аутор-и, наслов рада у часопису, назив часописа, ДОИ број часописа или 

линк сајта институције која је објавила рад у часопису): 

             а) у току последњег изборног периода 

             б) у ранијем периоду 

28. Објављени радови из научне области за коју се бира у часописима категорије М24 

(аутор-и, наслов рада у часопису, назив часописа, ДОИ број часописа или линк 
сајта институције која је објавила рад у часопису): 

             а) у току последњег изборног периода 
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             б) у ранијем периоду 

29. Објављени радови из научне области за коју се бира у часописима категорије 
М51 (аутор-и, наслов рада у часопису, назив часописа, ДОИ број часописа или 

линк сајта институције која је објавила рад у часопису): 

             а) у току последњег изборног периода 

             б) у ранијем периоду 

30. Објављени радови из научне области за коју се бира у часописима категорије 
М52, М53 (аутор-и, наслов рада у часопису, назив часописа, ДОИ број часописа 
или линк сајта институције која је објавила рад у часопису): 

 

Кебара, Ђ. (2015). Имплицитно присуство Шелијеве поетике у песми Младић носи своје 

прве пјесме на оглед Мирослава Крлеже. Липар, број 57, (179–190). 321. 111 – 14.09 Шели 

П. Б. 821. 163. 42-14. 09 М52 (недостаје ISSN публикације) 
 

Кебара, Ђ. (2018). Модернистички хуманизам и фантастичне несимболике претпоставке 
романа Мајстор и Маргарита Михаила Булгакова. Липар, бр. 65, (11–33).  821. 161. 1-31. 

09 Булгаков М. А М52 (недостаје ISSN публикације) 
 

Кебара, Ђ. (2019). Граматика мита о Находу Симеуну, Mitologica Heroica (I). Липар, бр.69 

(у штампи, приложена потврда) М52 

 

Кебара, Ђ. (2019). Митопоетика Настасијевићеве прозе. Слово, бр. 55 (у штампи, 

приложена потврда) М53 

 

31. За поље друштвено-хуманистичких наука, објављени радови у часописима 
са листе престижних светских часописа за поједине научне области, коју је 
утврдио Национални савет за високо образовање.  

(аутор-и, наслов рада у часопису, назив часописа, ДОИ број часописа или линк 
сајта институције која је објавила рад у часопису): 

             а) у току последњег изборног периода 

             б) у ранијем периоду 

32. Пленарно редавање на међународном или домаћем научном скупу (аутор-и, 

наслов рада, назив скупа, датум и место одржавања, линк сајта институције која 
је организовала скуп): 

             а) у току последњег изборног периода 

             б) у ранијем периоду 

33. Саопштења на међународном научном скупу М30 (аутор-и, наслов рада, назив 
скупа, датум и место одржавања, линк сајта институције која је организовала 
скуп): 

             а) у току последњег изборног периода 

             б) у ранијем периоду 

34. Саопштења на домаћем научном скупу М60 (аутор-и, наслов рада, назив скупа, 
датум и место одржавања, линк сајта институције која је организовала скуп): 

             а) у току последњег изборног периода 

             б) у ранијем периоду 

35.  Најмање 10 хетероцитата кандидата (изузимајући аутоцитате): 
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             а) у току последњег изборног периода 

             б) у ранијем периоду 

36. Књига из релевантне области. Одобрен од старне наставно научног већа 
факултета: уџбеник, поглавље у одабраном уџбенику или превод одабраног 
иностраног уџбеника,  за ужу научну област за коју се бира, објављеног у 
периоду од избора у наставничко звање (аутор-и, наслов, година издања, ИСБН 

број и број одлуке стручног органа): 

 

37. Истакнута монографија међународног значаја-М11 (аутор-и, наслов, година 
издања, ИСБН број и одлука стручног органа факултета. За монографију навести 

најмање десет аутоцитата категорије М20, односно, у случају друштвених и 

хуманистичких наука, категорија М10 или М20 или М40 (за веродостојност М40 

је потребна потврда надлежног матичног научног одбора). За техничко-

технолошке и биотехничке науке потребно је шест аутоцитата категорије М20. 

Аутоцитати се рачунају на основу библиографије дате монографије): 

 

38. Монографија међународног значаја-М12 (аутор-и, наслов, година издања, ИСБН 

број и одлука стручног органа факултета, За монографију навести најмање седам 

аутоцитата категорије М20, односно, у случају друштвених и хуманистичких 

наука, категорија или М10 или М20 или М40 (за веродостојност М40 је потребна 
потврда надлежног матичног научног одбора). За техничко-технолошке и 

биотехничке науке потрбна су три цитата категорије М20): 

 

39. Поглавље у монографији М11 = М13 (аутор-и, наслов, година издања, ИСБН број 
и одлука стручног органа факултета. Број потребних самоцитата у публикацији 

М13 једнак је броју цитата за монографију М11 подељеном са три (и 

заокруживањем на мању цифру) или се одређује посебном одлуком надлежног 
матичног одбора): 

 

40. Поглавље у монографији М12 = М14 (аутор-и, наслов, година издања, ИСБН број 
и одлука стручног органа факултета. Број потребних самоцитата у публикацији 

М14 једнак је броју цитата за монографију М12 подељеном са три (и 

заокруживањем на мању цифру) или се одређује посебном одлуком надлежног 
матичног одбора): 

 

41. Истакнута монографија националног значаја-М41 (аутор-и, наслов, година 
издања, ИСБН број и одлука стручног органа факултета. Одлука надлежног 
матичног научног одбора о предлогу монографије категорије М41): 

 

42. Монографија националног значаја-М42 (аутор-и, наслов, година издања, ИСБН 

број и одлука стручног органа факултета. Потребно је навести најмање пет 
библиографских референци, укључујући и аутоцитате, категорије М20 или М50. 

У случају друштвених и хуманистичких наука, најмање пет библиографских 
референци категорија М10 или М20 или М40 или М50): 

 

43. Монографска студија-М43 (аутор-и, наслов, година издања, ИСБН број и одлука 
стручног органа факултета. Потребно је да студија има најмање 40 страница по 
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аутору и две рецензије. Навести најмање четири аутоцитата по аутору категорије 
М20 или М50 (односно, у случају друштвен-хуманистичких наука, категорија 
М10 или М20 или М40 или М50): 

 

44. Поглавље у монографији М41 = М44 (аутор-и, наслов, година издања, ИСБН број 
и одлука стручног органа факултета. Број потребних самоцитата у публикацији 

М44 једнак је броју цитата за монографију М41 подељеном са три (и 

заокруживањем на мању цифру) или се одређује посебном одлуком надлежног 
матичног одбора): 

 

45. Поглавље у монографији М42 = М45 (аутор-и, наслов, година издања, ИСБН број 
и одлука стручног органа факултета. Број потребних самоцитата у публикацији 

М45 једнак је броју цитата за монографију М42 подељеном са три (и 

заокруживањем на мању цифру) или се одређује посебном одлуком надлежног 
матичног одбора): 

 

Кебара, Ђ. (2019). Симбол као структура културне парадигме у роману Мајстор и 
Маргарита Михаила Булгакова, година Х, књига 2, Крагујевац: Филолошко-уметнички 

факултет [зборник], (45–57).  821.161.1-3.09 Bulgakov M. A. М45 (недостаје ISВN 

публикације) 
 

46. Потребне референце за ментора докторске дисертације у складу са стандардом  9 

(наставно особље) „Правилника о изменама и допунама Правилника о 

стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа и студијских 

програма“, за кандидата који се бира у звање редовног професора: 

 

47. Резултати у развоју научнонаставног подмлатка на факултету: 

 

48. Учешће у комисијама за одбрану завршног рада на основним, интегрисаним и 

мастер академским студијама: 

 

49. Руковођење−менторство докторским дисертацијама (име и презиме докоторанта-

докторанткиње, назив дисертације, научна област−највише пет): 

 

50. Менторство−учешће у комисијама за одбрану специјалистичког рада магистарске 
тезе и докторске дисертације: 

 

51. Оригинално стручно остварење или руковођење или учешће у пројекту (За свако 

стручно остварење или пројекат потребно је доставити потврду одговарајуће 
установе о остварењу или учешћу на пројекту и/или дати линк на којем је могуће 
проверити наведене податке) 

 

V  ИЗБОРНИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА 

52. Изборни елементи стручно професионалних доприноса: 

 

53. Изборни елементи доприноса академској и широј заједници: 
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54. Изборни елементи сарадње са другим високошколским, научно-истарживачким, 

односно институцијама културе или уметности у земљи и иностранству: 

  

 

VI     ПРИЗНАЊА, НАГРАДЕ И ОДЛИКОВАЊА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАД 

 

 

VII  ОСТАЛО 

 

Уређивачки рад – научни трактат  

Слободан Лазаревића (2015). Традиција и меморија, Крагујевац: Лира. и  

Кандидат у краткој биографији са библиографијом наводи и излагање са XI научног 
скупа младих филолога који се одржао 30. марта 2019. године, под насловом Научне 

претпоставке књижевне критике о терминолошким одредницама светска књижевност 

и општа књижевност. Наводи да је поменуто излагање преточено у научни рад, 

тренутно у поступку рецензије. Кандидат није доставио никакав доказ о учествовању на 
научном скупу, излагању и поменутом процесу рецензије.м 

ЕмориУУЗУре 
 

VIII АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА (на једној страници куцаног текста): 

 

Кандидаткиња Снежана Перишић, основне и мастер академске студије разредне наставе 
завршила је са просечним оценама које задовољавају законске оквире (8,51; осам и 51/100 на 
основним академским студијама на студијском програму Разредна настава, 9,78; девет и 

78/100 на мастер академским студијама Разредна настава – Методика наставе српског језика 
и књижевности)  и положила је све испите предвиђене студијским програмом Методика 
разредне наставе, модул Методика наставе српског језика и књижевности и  одбранила 
пројекат докторске дисертације на докторским академским студијама на Педагошком 

факултету у Врању Универзитета у Нишу. Поседује универзитетско радно искуство и 

показује смисао за научноистраживачки рад. Све наведено је и формално квалификује за 
пријаву на расписани конкурс.  
Своје прво наставно искуство кандидаткиња је стекла као демонстратор и сарадник у 
настави на предметима уже научне области Методика наставе српског језика и књижевности 

где је успешно реализовала вежбе на факулетету и у вежбаоници.  

Анализом објављених радова се може закључити да кандидаткиња проучава различите 
проблеме из области методике наставе српског језика и књижевности у млађим разредима 
основне школе, што указује на смисао за научни рад и спремност на даље учење и 

усавршавање, што се може уочити у одељцима Извештаја под бројем 30, 33, 34 и 40. 

У испуњавању својих професионалних дужности током пређашњег и тренутног сарадничког 
ангажовања кандидаткиња је показала висок степен одговорности, стручности и педагошке 
умерености у раду са студентима, које су праћене успешним савладавањем наставних 

обавеза. 
Кандидат Ђорђе Кебара, основне и мастер академске студије на студијском програму 

Српски језик и књижевност завршио је са просечним оценама које задовољавају законске 
оквире (8,69; осам и 69/100 на основним академским студијама Српски језик и књижевности 

9,78; девет и 78/100 на мастер академским студијама Српски језик и књижевност) и активан 

је студент друге године докторских академских студија на студијској групи Српски језик и 

књижевност на Филолошко-уметничком факултету Универзитета у Крагујевцу. Не поседује 
радно искуство, бави се уређивачким радом. Приложени радови су наведени у одељцима 30 

и 45, али се не могу уочити индексне ознаке наведених публикација (ISSN, ISBN), док на 
оригиналним радовима и саопштењу стоје УДК ознаке.  
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IX МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ 

САРАДНИКА 

 

На конкурс објављен у листу Националне службе за запошљавање Послови од 8. маја 2019. 

године, за избор једног асистента за ужу научну област Методика наставе српског језика и 

књижевности, пријавило се два кандидата, Снежана Перишић, асистент на Учитељском 

факултету у Призрену – Лепосавићу Универзитета у Приштини – Косовској Митровици  и 

Ђорђе Кебара, незапослен, докторанд Филолошко-уметничког факултета Универзитета у 

Крагујевцу. 

На основу увида у конкурсни материјал и након извршене анализе и оцене научно-

истраживачког рада оба кандидата, Комисија сматра да кандидаткиња Снежана Перишић 

испуњава све формалне услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању и 

Статутом Учитељског факулетета у Призрену – Лепосавићу Универзитета у Приштини – 

Косовској Митровици, као и посебне услове прописане конкурсом – смисао за наставни рад 

и радно искуство што показује њено досадашње ангажовање на Учитељском факултету у 

Призрену – Лепосавићу.  

Кандидат Ђорђе Кебара испуњава све формалне услове предвиђене одредбама Закона о 

високом образовању, али не поседује радно искуство, обавезан услов расписаног конкурса. 
Осим наведеног, Комисија је констатовала да се у списку научних радова  не могу уочити  

индексне ознаке наведених публикација, што је један од обавезних услова Конкурса. 
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Комисија констатује да кандидаткиња Снежана Перишић испуњава све услове предвиђене 
конкурсом и предлаже Наставно-научном већу Учитељског факултета у Призрену са 
привременим седиштем у Лепосавићу Универзитета у Приштини са привременим седиштем 

у Косовској Митровици, да прихвати извештај и кандидаткињу Снежану Перишић изабере у 

звање и на радно место асистента за ужу научну област Методика наставе српског језика и 

књижевности.  

 

 

НАПОМЕНА: 

Извештај се пише навођењем кратких одговора, са валидним подацима, у облику обрасца, 
без сувишног текста. 

Члан комисије који не жели да потпише извештај, јер се не слаже са мишљењем већине 
чланова комисије, дужан је да наведе образложење, односно разлоге због којих не жели да 
потпише извештај. 

Извештај и сви прилози достављају се и у електронској форми. 

 

  


