УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
са привременим седиштем у
Косовској Митровици
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ
са привременим седиштем у
Лепосавићу

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА
НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ 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:
Конкурс расписан Одлуком декана Факултета број 04-210, од 11. 3. 2021. (Одлука)
2. Датум и место објављивања конкурса:
Конкурс објављен у Листу Јединство из Приштине – Звечана, у броју 3, дана 25. 1.
2021. на стр. 15. (Текст конкурса)
3. Број сарадника 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: сва звања
3.3. Ужа научна област: Науке о васпитању и Дидактика (Текст конкурса)
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 Петар Рајчевић, ванредни професор Учитељског факултета у Призрену –
Лепосавићу, Универзитета у Приштини – Косовској Митровици, ужа научна
област Дидактика, председник;
2) Др Живорад Миленовић, ванредни професор Учитељског факултета у Призрену
– Лепосавићу, Универзитета у Приштини – Косовској Митровици, ужа научна
област Дидактика, члан;
3) Др Далиборка Поповић, доцент Државног универзитета у Новом Пазару, ужа
научна област Педагогија, члан. (Одлука)
5. Пријављени кандидат-и:
1) Мирјана (Милија) Симић (Пријава по конкурсу)
II
ЛИЧНИ ПОДАЦИ ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА
1. Име, име једног родитеља, презиме и звање:
Мирјана (Милија) Симић, дев. Базић (Лична карта); (Извод из МК венчаних)
2. Датум и место рођења, општина, Република:
18. 11. 1982. У Новом Пазару, Република Србија (Извор из МКР); (Уверење о
држављанству)
3. Садашње запослење, високошколска установа или предузеће:
Институт за српску културу у Приштини – Лепосавићу. (Анекс уговора о раду)
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4. Година уписа, година завршетка основних студија и средња оцена:

Основне студије уписане школске 2001/2002; завршене 29. 3. 2006.; просечна
оцена у току студија 8,18 (осамосамнаест). (Диплома ОАС)
5. Назив факултета и универзитета за основне студије:
Филозофски факултет Универзитета у Приштини – Косовској Митровици.
(Диплома ОАС)
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:
Докторске студије педагогије уписала је школске 2007/2008. на Филозофском
факултету Универзитета у Београду; школске 2018/2019. одобрен јој је прелазак
на докторске студије педагогије на Филозофском факултету Универзитета у
Приштини – Косовској Митровици; просечна оцена положених испита је 8,89
(осамосамдесетдевет); (Уверење БГ); (Уверење КМ) одобрена јој је тема
докторске дисертације под насловом Српско школство на Косову и Метохији у
периоду од 1878. до 1912. године, која је предата и у фази је одбране. (Потврда)
9. Назив студијског програма докторских студија:
Докторске студије педагогије: Доктор педагошких наука. (Потврда)
10. Назив факултета и универзитета за докторске студије:
Филозофски факултет Универзитета у Приштини – Косовској Митровици.
(Потврда)
11. Назив докторске дисертације и научне области из које је урађена дисертација:
Научна област: Педагошке науке – Педагогија; Српско школство на Косову и
Метохији у периоду од 1878. до 1912. године; докторска дисертација је предата, али
још увек није заказана њена јавна одбрана. (Потврда)
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
/
19. Чланство у стручним и научним асоцијацијама:
/
20. Кретање у професионалном раду (факултет, универзитет или предузеће, навести
сва сарадничка звања као и трајање запослења):
18. 1. 2007. и даље – Институт за српску културу у Приштини – Лепосавићу.
(Уговор о раду).
21. Датум избора (поновног избора) у звање, назив уже научне области:
Истраживач сарадник на Институту за српску културу у Приштини –
Лепосавићу, 2010. (Одлука)
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Реизбор у звање истраживач сарадник на Институту за српску културу у
Приштини – Лепосавићу, 2013. (Одлука)
IV ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА
22. Оцена педагошког рада кандидата у студентским анкетама током целокупног
претходног изборног периода (уколико га је било):
/
23. 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):
Нема.
24. 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):
Нема.
25. 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):
Нема.
26. 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):
Нема.
27. 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):
1. Петровић, Ј., Симић, М., Добросављевић, Д. (2019). Развој школства и
педагогије у Србији у првој половини 20. века најзначајнији научни и
друштвени утицај. Зборник радова Филозофског факултета у Приштини –
Косовској Митровици, 263 – 281. (Линк рада)
28. 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):
М52:
1. Миленовић, Ж., Симић, М. (2018). Културно наслеђе о Косову и Метохији у
уџбеницима природе и друштва у млађим разредима основне школе. Норма, (2),
196 -210. (Линк рада)
2. Миленовић, Ж., Базић, Б. и Симић, М. (2014). Невербална комуникација у
настави и свакодневном животу. Зборник радова Учитељског факултета у
Ужицу, 17(16), 275-288. (Линк рада)
3. Симић, М. (2014). Услови за ефикасније спровођење инклузивног васпитања и
образовања. Баштина, (бр. 36), 327-337. (Линк рада)
4. Симић, М. (2013). Школство у Призрену у периоду од 1906. до 1909. године.
Баштина, (св. бр. 35), 269-278. (Линк рада)
5. Симић, М. (2012). Методолошки проблеми компаративних истраживања у
образовању. Баштина, (св. бр. 33), 251-268. (Линк рада)
6. Базић, М. (2011). Значај и статистички преглед рада Приштинске гимназије у
периоду од 1919. до 1921. године. Баштина, (бр. 30), 175-185. (Линк рада)
7. Базић, М. (2011). Методолошки проблеми истраживања у области историје
педагогије. Баштина, (бр. 31), 275-293. (Линк рада)
8. Базић, М. (2009). Средњошколски систем образовања у Косовској Митровици
од 1919. до 1933. године. Баштина, (бр. 27), 163-176. (Линк рада)
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М53:
1. Базић, Б., Симић, М. (2014). Људска права и слободе у савременим
међународним односима. Зборник радова Учитељског факултет, 10(8), 73-83.
(Линк рада)
2. Базић, М. (2011). Развој основног образовања у Кнежевини Србији од 1836. до
1868. године. Шумадијски анали, (бр. 6), 74-81. (Линк рада)
29. 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):
/
30. Пленарно предавање на међународном или домаћем научном скупу (аутор-и,
наслов рада, назив скупа, датум и место одржавања, линк сајта институције
која је организовала скуп):
Нема.
31. Саопштења на међународном научном скупу М30 (аутор-и, наслов рада, назив
скупа, датум и место одржавања, линк сајта институције која је организовала
скуп):
1. Симић, М., Базић, Б. (2014). Physical education, sport and recreation in the
education system. У: Анжелина Јанева (ур). Зборник радова са шеста
международна научна конференција Савременни тенденции на физическото
вазпитание и спорта одржане у Софији (176-183). Софииски университет „ Св.
Климент Охридски“, Софија, Департман за спорт и Научно издатељство
Софијског универзитета „ Св. Климент Охридски“, Софија. (Линк рада)
32. Саопштења на домаћем научном скупу М60 (аутор-и, наслов рада, назив скупа,
датум и место одржавања, линк сајта институције која је организовала скуп):
1. Базић, М. (2012). Школски систем у Приштини у периоду од 1922. до 1924.
године. У: Срђан Словић (ур). Зборник радова са научнок скупа с међународним
учешћем Духовне и матерјалне специфичности културе Косова и Метохије
кроз историју одржаног у Лепосавићу (489-498). Институт за српску културу
Приштина-Лепосавић. (Линк рада)
33. Најмање 10 хетероцитата кандидата (изузимајући аутоцитате):
У Српском цитатном индексу укупно 7 (седам) цитата. (SCIndeks)
34. 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):
Нема.
35. 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):
Нема.
36. 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
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37.

38.

1.

2.

39.

40.

41.

42.

1.

43.

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):
Нема.
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):
Нема.
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):
Миленовић, Ж., Симић, М. (2018). Упоредна анализа знања ученика млађих
разреда основне школе с подручја Косова и Метохије и централне Србије о
основним појмовима о Косову и Метохији. У: Драган Танчић (ур). Међународни
тематски зборник Хронотоп Косова и Метохије у науци и уметности (273284). Институт за српску културу, Приштина-Лепосавић. (Линк рада)
Базић, М. (2011). Structure of primary and secondary education system in Serbia.
У: Владимир Кадум (ур). Монографија међународног знанственог скупа (II. део)
Савремене стратегије учења и поучавања (539-557). Свеучилиште Јурја
Добриле у Пули-одјел за одгојне и образовне знаности. (Линк рада)
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):
Нема.
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):
Нема.
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):
Нема.
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):
Симић, М. (2014). Значај православне мушке и женске основне школе у
Приштини и Вучитрну у периоду од 1896-1899. године. У: Срђан Словић (ур).
Тематски зборник од водећег националног значаја - Традиција, промене,
историјско наслеђе, питање државности и националног идентитета на
Косову и Метохији (229-240). Институт за српску културу, ПриштинаЛепосавић. (Линк рада)
Поглавље у монографији М42 = М45 (аутор-и, наслов, година издања, ИСБН
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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):
1. Базић, М. (2011). Наставни листићи у функцији остваривања
индивидуализације наставе математике. У: Ненад Вуловић (ур). Зборник
радова Методички аспекти наставе математике II (99-108). Факултет
педагошких наука Универзитета у Крагујевцу. (Линк рада)
44. 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)
1. Материјална и духовна култујра Косова и Метохије, евиденциони број 179028,
који од 2010. финансијски подржава Министарство просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије. (Потврда)
2. Духовне појаве и стваралаштва српског народа на Косову и Метохији од 15. до
20. века, евиденциони број 148020, који је у периоду 2006-2010. финансијски
подржало Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике
Србије. (Потврда)
V ИЗБОРНИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА
45. Изборни елементи стручно професионалних доприноса:
Нема.
46. Изборни елементи доприноса академској и широј заједници:
Нема.
47. Изборни елементи сарадње са другим високошколским, научноистарживачким, односно институцијама културе или уметности у земљи и
иностранству:
Нема.
VI ПРИЗНАЊА, НАГРАДЕ И ОДЛИКОВАЊА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАД
Нема.
VII ОСТАЛО
Нема.
VIII АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА (на једној страници куцаног текста):
На основу увида у приложену конкурсну документацију, анализе приказаних
радова и целокупног научног рада пријављеног кандидата, Комисија је утврдила да
кандидаткиња Мирјана Симић испуњава све услове за избор у звање асистента за ужу
научну област Науке о васпитању и Дидактика на Учитељском факултету у Призрену
– Лепосавићу, Универзитета у Приштини – Косовска Митровица прописане важећим
Законом о високом образовању Републике Србије (Службени гласник Републике
Србије, број 88/2017., 73/2018., 27/2018. – други закон, 67/2019. и 6/2020. – други
закон), Правилником о ближим условима за избор у звања наставника и сарадника,
Учитељског факултета у Призрену – Лепосавић, Универзитета у Приштини – Косовска
Митровица, број 04-341, од 3. 5. 2018. и Статутом Учитељског факултета у Призрену
– Лепосавић, Универзитета у Приштини – Косовска Митровица, број 05-237, од 21. 3.
2018.
Кандидат Мирјана Симић је студент докторских студија педагогије на Катедри за
педагогију Филозофског факултета у Приштини – Косовској Митровици на коме је
положила све планом и програмом предвиђене испите, урадила и предала докторску
дисертацију под насловом Српско школство на Косову и Метохији у периоду од 1878.
до 1912. године, која је предата и у фази је одбране.
Испуњеност услова у смислу члана 28. Правилником о ближим условима за избор у
звања наставника и сарадника, Учитељског факултета у Призрену – Лепосавић,
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Универзитета у Приштини – Косовска Митровица.
1) Кандидат Мирјана Симић је докторске студије пуписала школске 2007/2008. на
Филозофском факултету Универзитета у Београду; школске 2018/2019. одобрен
јој је прелазак на докторске студије педагогије на Филозофском факултету
Универзитета у Приштини – Косовској Митровици; одобрена јој је тема
докторске дисертације под насловом Српско школство на Косову и Метохији у
периоду од 1878. до 1912. године, која је предата и у фази је одбране.
2) Претходни ниво студија (ОАС педагогије), кандидат Мирјана Симић је
завршила с просечном оценом 8,18 у току студија. На докторским студијама
педагогије положила је све испите. Укупна просечна оцена свих положених
испита на докторским студијама педагогије на Филозофском факултету
Универзитета у Београду и Филозофском факултету Универзитета у Приштини
– Косовска Митровица износи 8.89.
3) Кандидат Мирјана Симић до сада нема педагошко искуство. Смисао за
педагошки рад пријављеном кандидата је у смислу чл. 30. Правилником о
ближим условима за избор у звања наставника и сарадника, Учитељског
факултета у Призрену – Лепосавић, Универзитета у Приштини – Косовска
Митровица утврђен на основу следећих елемената:
- именована је у радном односу на Институту за српску културу у Приштини –
Лепосавићу од 2007. у истраживачким звањима;
- има учешће у 2 научна пројекта које финасијски подржава Министарство
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије: 1) Материјална и
духовна култура Косова и Метохије, евиденциони број 179028, који од 2010.
финансијски подржава Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије и 2) Духовне појаве и стваралаштва српског народа на
Косову и Метохији од 15. до 20. века, евиденциони број 148020, који је у
периоду 2006-2010. финансијски подржало Министарство просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије;
- има учешће на 2 међународна научна скупа и на 3 научна скупа с
међународним учешћем; и
- има објављена 2 рада категорије М14; 1 рад категорије М33; 1 рад категорије
М44; 2 рада категорије М45; 1 рад категорије М51; 8 радова категорије М52; 1
рад категорије М53; и 1 рад категорије М63.
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IX МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ
САРАДНИКА
На објављени јавни конкурс за избор у звање једног сарадника за ужу научну
област Науке о васпитању и Дидактика, на Учитељском факултету у Призрену –
Лепосавићу, Универзитета у Приштини – Косовска Митровица пријавио се један
кандидат – Мирјана Симић.
Кандидат Мирјана Симић на основу приложене документације и доказе коју је уз
молбу приложила по објављеном јавном конкурсу, што је детаљно образложено у
рубрици VIII Анализа рада кандидата, испуњава све услове прописане важећим
Законом о високом образовању Републике Србије (Службени гласник Републике
Србије, број 88/2017., 73/2018., 27/2018. – други закон, 67/2019. и 6/2020. – други
закон), Правилником о ближим условима за избор у звања наставника и сарадника,
Учитељског факултета у Призрену – Лепосавић, Универзитета у Приштини – Косовска
Митровица, број 04-341, од 3. 5. 2018. и Статутом Учитељског факултета у Призрену
– Лепосавић, Универзитета у Приштини – Косовска Митровица, број 05-237, од 21. 3.
2018., зато што испуњава минималне услове за избор у звање асистента и за радно
место сарадника за ужу научну област Науке о васпитању и Дидактика на
Учитељском факултету у Призрену – Лепосавић, Универзитета у Приштини –
Косовска Митровица.
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 сарадника.
X ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ОДРЕЂЕНО ЗВАЊЕ САРАДНИКА
У складу са изнетим мишљењем, Комисија предлаже Изборном већу Учитељског
факултета у Призрену – Лепосавић, Универзитета у Приштини – Косовска Митровица
да усвоји овај Извештај и донесе Одлуку о избору Мирјане Симић у звање асистента,
за ужу научну област Науке о васпитању и Дидактика, на Учитељском факултету у
Призрену – Лепосавић, Универзитета у Приштини – Косовска Митровица, на основу
које ће Учитељским факултет у Призрену – Лепосавић, Универзитета у Приштини –
Косовска Митровица Факултет у предвиђеном законском року, с Мирјаном Симић
склопити Уговор о раду на одређено време, у звању асистента, на радном месту
сарадника, за ужу научну област Науке о васпитању и Дидактика
ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ:
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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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