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 АСИСТЕНТА
• 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:
Одлука декана Учитељског факултета у Призрену са привременим седиштем у
Лепосавићу, број 04-417 од 5. 9. 2019. године
2. Датум и место објављивања конкурса:
Публикација Послови, број листа 849, стр. 41, од 2. 10. 2019. Године
3. Број наставника који се бира, са назнаком звања и назива уже научне области за
коју је расписан конкурс:
1. Број наставника: 1 (један)
2. Звање: Асистент
3. Ужа научна област: Социологија васпитања и образовања
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 Јован Базић, редовни професор Учитељског факултета у Призрену са
привременим седиштем у Лепосавићу Универзитета у Приштини са
привременим седиштем у Косовској Митровици, ужа научна област
Социологија васпитања и образовања, председник Комисије
2) Др Петар Анђелковић, редовни професор Филозофског факултета у Приштини
са привременим седиштем у Косовској Митровици, ужа научна област
Социологија религије, Социологија православља, члан Комисије,
3) Др Слађана Видосављевић, ванредни професор Учитељског факултета у
Призрену са привременим седиштем у Лепосавићу Универзитета у Приштини са
привременим седиштем у Косовској Митровици, ужа научна област Методика
наставе, члан Комисије
5. Пријављени кандидат-и:
1) Благица Перовић
2) Љиљана Јевтић
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II

ЛИЧНИ ПОДАЦИ ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА

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

Благица (Драгиша) Перовић
2. Датум и место рођења, општина, Република:
25. 1. 1987. године, село Прелез, општина Зубин Поток, 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:
2005/06-2010/11., средња оцена 7,98 (седам и 98/100)
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:
1) 2010/11 - 2011/12., средња оцена 9,70 (девет и 70/100),
2) 2012/2013., средња оцена 9,67 (девет и 67/100)
7. Назив факултета и универзитета за мастер студије:
1) Филозофски факултет у Приштини са привременим седиштем у Косовској
Митровици, Универзитет у Приштини
са привременим седиштем у
Косовској Митровици,
2) Учитељски факултет у Призрену са привременим седиштем у Лепосавићу,
Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
8. Година уписа, година завршетка докторских студија и просечна оцена:
2015/16. година уписа
9. Назив студијског програма докторских студија:
Студијски програм – Социологија
10. Назив факултета и универзитета за докторске студије:
Филозофки факултет у Приштини са привременим седиштем у Косовској
Митровици, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској
Митровици
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
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више дана):
У Белгороду, на Белгородском државном универзитету В. Г. Шухов, на курсу
руског језика у периоду од 29. 6. 2015. до 25. 7. 2015. године
18. Знање светских језика – навести: чита, пише, говори
- Руски језик (чита, пише и говори),
- Енглески (основно познавање језика)
19. Чланство у стручним и научним асоцијацијама:
20. Кретање у професионалном раду (факултет, универзитет или предузеће, навести

сва сарадничка звања као и трајање запослења):
- Ош „Јован Цвијић“ – Зубин Поток, издвојено одељење у Црепуљи, радно
ангажована на 30 дана;
- Институт за српску културу у Приштини са привременим седиштем у
Лепосавићу, у радном односу од 1. 11. 2013. до 1. 5. 2014;
- Демонстратор на Социолошкој групи предмета на Учитељском факултету у
Призрену са привременим седиштем у Лепосавићу Универзитета у Приштини са
привременим седиштем у Косовској Митровици од новембра 2010. године до 1.
5. 2014. године;
- Сарадник у настави за ужу научну област Социологија васпитања и образовања
на Учитељском факултету у Призрену са привременим седиштем у Лепосавићу
Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици,
од 1. 5. 2014. до 1. 12. 2016. године;
- Асистент за ужу научну област Социологија васпитања и образовања и
Практичну наставу у основним школама важбаоницама на Учитељском
факултету у Призрену са привременим седиштем у Лепосавићу Универзитета у
Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици од 1. 12. 2016.
године до 30. 11. 2019. године. Осим тога она је у међувремену ангажована и као
асистент на наставном предмету Методика наставе ликовне културе на овом
факултету.
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 АСИСТЕНТА
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):
Позитивно оцењен педагошки рад у студентским анкетама током целокупног
изборног периода
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
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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 (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, m53 (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
1. Перовић Б. (2012). "Утицај социјалног порекла на образовна постигнућа и образовне
аспирације студената". У: Р. Арсић (ур.) (2012). Зборник радова Учитељског
факултета у Призрену – Лепосавић, Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић, 6,
2012, стр. 111 – 129, UDK 378, ISSN 1452-9343, COBISS.SR – ID 140941068.
М53
2. Перовић, Б. "Кратак преглед развоја основног образовања у Зубином Потоку". У: Ж.
Миленовић и С. Башчаревић (ур). Настава и наука у времену и простору, Учитељски
факултет у Призрену – Лепосавићу, 7-8, 2015, стр. 239-258. УДК 371.3(082), 37.01(082),
37.015.3:159.953.5(082), ISBN 978-86-84143-46-6.
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):
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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
1. Перовић, Б. (2017). "Савремена образовна технологија у ери глобализације - Како
глобално постеје локално". У: О. Марковић - Савић (ур). Зборник апстракта
Глобализација vs глокализација, Универзитет у Приштини – Косовској Митровици
Филозофски факултет у Приштини – Косовској Митровици, Српско социолошко
друштво, Београд и Институт за политичке студије, Београд, 2017, стр. 186-187. УДК
316.32(048); 37.01:321.7(048); 37.014(048), ISBN 978-86-6349-074-1. М34
2. Анђелковић, Н., Перовић, Б. (2017). "Ученици у пограничним регионима, савремена
образовна технологија и спречавање миграција ка центрима". У: Груја Костадиновић
(ур). Друштвено-политичке и економске импликације процеса миграција, Факултет за
право, безбедност и менаџмент ,,Константин Великиʻʻ, Ниш, Универзитета ,,УнионНикола Теслаʻʻ, Београд 2017, стр. 413-428. УДК 314.15(082);314.114:33(082);
314.114:316(082), COBISS.SR-ID 248222732, ISBN: 978-86-6113-047-2. М33
б) у ранијем периоду
1. Базић, Ј., Перовић Б. и Мицић А. (2016). "Нови облици писмености и вештина које
захтева четврта технолошка револуција". У: Сања Опсеница (ур). Зборник сажетака са
научног скупа Научно – технолошке и друштвене промјене у њихов утицај на систем
образовања и васпитања. Педагошки факултет, Бијељина, 2016, стр. 13. COBISS.RS-ID
6204952, ISBN 978-99938-55-24-8. М34
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
1. Недељковић, Р., Перовић, Б. (2017). "Образовна технологија и компетенције
наставника". У: Ж. Миленовић и С. Видосављевић (ур). Иновације у васпитању и
образовању: дигитализација, иновативни програми и модели, Учитељски факултет у
Призрену – Лепосавићу, 1-2, 2017, стр. 375-385. УДК 371.3(082), 37.013.42(082),
821.163.41.09(082), 811.163.41(082), ISBN 978-86-84143-43-5. М64
б) у ранијем периоду
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
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је потребна потврда надлежног матичног научног одбора). За техничкотехнолошке 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 техничкотехнолошке 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 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
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надлежног матичног одбора):
1. Базић, Ј., Перовић Б. (2016). "Љубиша Митровић о Косову и Метохији", У: Д.
Захаријевски и Г. Стојић (ур). Прометејска социологија у стваралаштву Љубише
Митровића, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2016, стр 111-128. УДК 323
(497.115), 316:929, ISBN 978-86-7379-362-7.
М45
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
магистарске тезе и докторске дисертације:

одбрану

специјалистичког

рада

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

стурчно 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)
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.

-

V ИЗБОРНИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ АСИСТЕНТА
52. Изборни елементи стручно професионалних доприноса:
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
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

-

-

Сертификат о учешћу у серији модула: „Подучавање о интеркултуралном
разумевању“ у оквиру пројекта „Интеркултурализам и Болоња процес“ у
периоду од 2009. до 2011. године;
Потврда о учествовању на радионици „Радионица о дигиталном образовању“,
одржана на Учитељском факултету у Призрену – Лепосавић, 25. 6. 2012.
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-

године;
Сетификат о успешно положеном курсу „Русский язык как иностранный“ у
Белгороду, 2015. године.
II

ЛИЧНИ ПОДАЦИ ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА

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

Љиљана (Ратко) Јевтић
2. Датум и место рођења, општина, Република:
20. 6. 1976. године, Косовска Митровица, Република Србија
3. Садашње запослење, високошколска установа или предузеће:
4. Година уписа, година завршетка основних студија и средња оцена:

1995∕96 – 2007., средња оцена 7,24 (седам и 24∕100)
5. Назив факултета и универзитета за основне студије:
Филозофски факултет у Приштини са привременим седиштем у Косовској
Митровици Универзитета у Приштини са привременим седиштем у
Косовској Митровици
6. Година уписа, година завршетка мастер студија и просечна оцена:
7. Назив факултета и универзитета за мастер студије:
8. Година уписа, година завршетка докторских студија и просечна оцена:
9. Назив студијског програма докторских студија:
10. Назив факултета и универзитета за докторске студије:
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):
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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):
- Народна библиотека ,, Свети Сава“ у Лепосавићу на месту књижичара;
- Пољопривредна школа Приштина – Лешак на месту сарадника наредне три
године:
- ОШ ,,Лепосавић“ у Лепосавићу као наставник Грађанског васпитања, година и
пар месеци.
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 АСИСТЕНТА
1. 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):
2. Оцена педагошког рада кандидата у студентским анкетама током

целокупног претходног изборног периода (уколико га је било):
3. 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
4. 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
5. 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
6. 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
7. 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
8. Објављени радови из научне области за коју се бира у часописима

категорије М52, m53 (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
9. 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
10. 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
11. 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
12. 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
13. Најмање 10 хетероцитата кандидата (изузимајући аутоцитате):

а) у току последњег изборног периода
б) у ранијем периоду
14. 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):
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15. 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):
16. 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):
17. 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):
18. 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):
19. 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):
20. 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):
21. 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 друштвенхуманистичких наука, категорија М10 или М20 или М40 или М50):
22. Поглавље у монографији М41 = М44 (аутор-и, наслов, година издања,
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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):
23. 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):
24. 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:
25. Резултати у развоју научнонаставног подмлатка на факултету:
26. Учешће

у комисијама за одбрану завршног рада на основним,
интегрисаним и мастер академским студијама:

27. Руковођење−менторство докторским дисертацијама (име и презиме

докоторанта-докторанткиње, назив дисертације, научна област−највише
пет):
28. Менторство−учешће у комисијама за одбрану специјалистичког рада

магистарске тезе и докторске дисертације:
29. Оригинално стручно остварење или руковођење или учешће у пројекту (За

свако стурчно 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 АСИСТЕНТА
30. Изборни елементи стручно професионалних доприноса:
31. Изборни елементи доприноса академској и широј заједници:
32. Изборни

елементи сарадње са другим високошколским, научноистарживачким, односно институцијама културе или уметности у земљи и
иностранству:

VI

ПРИЗНАЊА, НАГРАДЕ И ОДЛИКОВАЊА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ
РАД
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VII ОСТАЛО
VIII АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА (на једној страници куцаног текста):
На основу достављене документације, може се видети да се на овај конкурс
пријавиле две кандидаткиње: Благица Перовић и Љиљана Јевтић.
Благица Перовић је завршила: Основне академске студије на Учитељском
факултету у Призрену са привременим седиштем у Лепосавићу, са просечном
оценом 7,98 (седам и 98/100), чиме је стекла звање Професор разредне наставе;
Мастер академске студије на Филозофском факултету у Приштини са привременим
седиштем у Косовској Митровици, на студијском програму Социологија, са
просечном оценом 9,70 (девет и 70/100); и Мастер академске студије на Учитељском
факултету у Призрену са привременим седиштем у Лепосавићу, са просечном
оценом 9,67 (девет и 67/100), чиме је стекла звање Мастер учитељ. Сада је на
докторским студијама на Филозофском факултету у Приштини са привременим
седиштем у Косовској Митровици, на студијском програму Социологија. Благица
Перовић, је још од 2010. године, ангажована на овом Учитељском факултету, најпре
као демонстратор на социолошкој групи предмета у волонтерском статусу, а потом је
бирана за сарадника у настави и асистента. У току свог ангажовања на овом
факултету, а нарочито од избора у звање асистента, она је осим социолошке групе
предмета, радно ангажована и као асистент на наставном предмету Методика наставе
ликовне културе као координатор за практичну наставу у основним школама. У току
свог рада на овом факултету њен педагошки рад је увек позитивно оцењиван у
студентским анкетама. Такође, она се показала као одговоран сарадник и омиљена
особа међу наставницима, сарадницима и студентима овог факултета. У погледу
њеног научног рада, као и о научним резултатима сваког кандидата за асистента,
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 објављене радове у часописима и другим научним
публикацијама. Такође, овом приликом, се указује и да Благица Перовић, као студент
докторских студија на Филозофском факултету Универзитета у Приштини-Косовска
Митровица, показује одличан успех. Осим тога Благица се континуирано усавршава у погледу учења страног језика (Руски језик), дигиталног образовања и
интеркултурног разумевања. О томе су приложени и одговарајући сертификати.
Љиљана Јевтић, је завршила Филозофски факултет у Приштини чиме је стекла
звање Професор социологије. У току студија остварила је општи успех 7,24 (седам
24/100) и оцену 9 (девет) на дипломском испиту. Она је у свом професионалном раду
била ангажована у: Народној библиотеци ,,Свети Сава“ у Лепосавићу, на месту
књижичара; Пољопривредној школи у Приштини – Лешак на месту сарадника; и ОШ
,,Лепосавић“ у Лепосавићу, као наставник Грађанског васпитања, годину и пар
месеци. Из њене приложене документације, не виде се други релевантни подаци
IX МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ
АСИСТЕНТА
НАПОМЕНА: Потребно је експлицитно, на ½ странице куцаног текста, навести да
ли сваки кандидат појединачно испуњава или не испуњава услове за избор у
одређено звање наставника.
На конкурс објављен у листу Националне службе за запошљавање Послови од
2. октобра 2019. године, за избор једног асистента за ужу научну област Социологија
васпитања и образовања, пријавиле се две кандидаткиње, Благица Перовић,
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асистент на Учитељском факултету у Призрену – Лепосавићу Универзитета у
Приштини – Косовској Митровици; и Љиљана Јевтић, професор социологије,
незапослена. На основу увида у конкурсну документацију и након извршене анализе
релеватних референци обе кандидаткиње, Комисија сматра да Благица Перовић
испуњава 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. Љиљана Јевтић не испуњава
прописане услове
X ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ОДРЕЂЕНО ЗВАЊЕ АСИСТЕНТА
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 да се са њом заснује
радни однос у складу са законом.
ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ:

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.
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