
 
Образац - 1 

 
 
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ   
ФАКУЛТЕТ:  
 

 

 

 

ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ 
о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадника у 

звање 

I. ПОДАЦИ О КОНКУРСУ 
Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке: 
Одлука Сената Универзитета број 02/04-3.3242-74/14 од 03.10.2014. године 
 
Ужа научна/умјетничка област: 
Општа педагогија – предмет Педагогија са психологијом 
 
Назив факултета: 
Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци 
 
Број кандидата који се бирају 
1 
 
Број пријављених кандидата 
4 
 
Датум и мјесто објављивања конкурса: 
Глас Српске, 22.10.2014. године 
 
Састав комисије: 

1. др Драго Бранковић, редовни професор за ужу научну област Општа педагогија, 
Филозофски факултет у Бањој Луци, предсједник 

2. др Бране Микановић, доцент за ужу научну област Општа педагогија, Филозофски 
факултет у Бањој Луци, члан 

3. др Златко Павловић, ванредни професор за ужу научну област Општа педагогија, 
Филозофски факултет у Источном Сарајеву, члан 
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Пријављени кандидати 
 

1. Др Здравко Марјановић 
2. Др Јованка Беванда 
3. Др Синиша Суботић 
4. Мр Татјана Марић 

 

II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

Први кандидат 
а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Здравко (Ковиљка, Тоде) Марјановић 
Датум и мјесто рођења: 06.07.1953. године 
Установе у којима је био запослен: Основна школа Лакташи 

Министарство просвјете и културе 
Републички педагошки завод 

Радна мјеста: Наставник математике и физике 
Директор школе 
Виши стручни сарадник за основно 
образовање 
Директор 
Координатор за грантове за Пројекат 
реструктурисања образовања у БиХ 
Виши стручни сарадник за пројекте у 
образовању 
Начелник одјељења за развој ЕУ-
интеграције 
Замјеник директора 
В. д. Помоћника министра за 
предшколско, основно и средње 
образовање 
Савјетник Министра просвјете 
Просвјетни инспектор-савјетник за 
педагоге, психологе, социјалне раднике 
и библиотекаре 

Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

Друштво педагога Републике Српске 

  
б) Дипломе и звања: 
Основне студије 
Назив институције: Универзитет у Бањој Луци, Филозофски 

факултет  
Звање: Дипломирани педагог 
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Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 1999. године 
Просјечна оцјена из цијелог студија: Није наведена 

Постдипломске студије: 
Назив институције: Универзитет у Источном Сарајеву, 

Филозофски факултет 
Звање: Магистар педагошких накука 
Мјесто и година завршетка: Источно Сарајево, 2005. године 
Наслов завршног рада: „Планирање и евалуација као 

детерминанте моделовања и управљања 
квалитетном школом“ 

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Педагогија 

Просјечна оцјена: Није наведена 
Докторске студије/докторат: 
Назив институције: Универзитет у Источном Сарајеву, 

Филозофски факултет Пале 
Мјесто и година одбране докторске 
дисертација: 

Пале, 2010. године 

Назив докторске дисертације: „Чиниоци ефикасне организације 
педагошког рада и управљања 
промјенама у савременој школи“ 

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Педагогија 

Претходни избори у наставна и научна 
звања (институција, звање, година 
избора) 

Универзитет за пословне студије и 
менаџмент (андрагогија), доцент, 2011. 
године 

  
в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 
Радови прије посљедњег избора/реизбора 
(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 19. или члана 20.) 
 
Радови послије последњег избора/реизбора 
 
а) Научни радови 
 
- Марјановић, З. (2005). Каква треба да буде квалитетна школа. Београд: Часопис 

„Директор школе“. 
- Марјановић, З. (2006). Реформе образовања у Европским земљама и квалитетна 

школа. Београд: Часопис „Директор школе“. 
- Марјановић, З. (2007). Чиниоци ефикасне организације и управљање 

промјенама у савременој школи. Београд: Часопис „Директор школе“. 
- Марјановић, З. (2008). Планирање и програмирање педагошко рада у функцији 

стварања квалитетне иновативне школе. Београд: Часопис „Директор школе“. 
- Марјановић, З. (2010). Систем као темељ организованог рада школе. Београд: 
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Часопис „Директор школе“. 
- Марјановић, З. (2011). Организованост и јасни циљеви као детерминанте 

ефикасног руковођења школом. Београд: Часопис „Директор школе“. 
- Марјановић, З. (2014). Евалуација квалитета као чинилац ефикасне организације 

педагошког рада. Бања Лука: Друштво педагога Републике Српске. 
 
б) Стручни радови 
- Приручник са упутством за евалуацију за припрему пројеката за побољшање 

квалитета васпитно-образовног рада у основним школама (2008). Министарство 
просвјете и културе Републике Српске. 

- Изградња институција и капацитета образовног система у Босни и Херцеговини 
(2008). EU ICBE BiH. 

- Методолошки приручник за креирање програма обуке у оквиру неформалног 
образовања одраслих (2011). Агенција за развој малих и средњих предузећа 
Републике Српске. 

- Методологија за израду стандард занимања (2012). Агенција за развој малих и 
средњих предузећа Републике Српске. 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                              53 
 
г) Образовна дјелатност кандидата: 
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  сврстаних по 
категоријама из члана 21.) 

- 
Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број бодова сврстаних 
по категоријама из члана 21.) 
- Гостујући наставник (доцент) на Универзитету за пословни инжењеринг и 
менаџмент 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                                  2 
 
д) Стручна дјелатност кандидата: 
Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.) 
 
Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 
 
Др Здравко Марјановић је радио на реализацији већег броја стручних послова у 
основној школи, Министарству просвјете и културе и Републичком педагошком 
заводу. Био је наставник и директор школе, координатор пројеката, савјетника 
министра и просвјетног инспектора (савјетника).  
 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                               55 
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Други кандидат 
а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Јованка (Душанка, Петар) Беванда 
Датум и мјесто рођења: 05.01.1948. године 
Установе у којима је био запослен: Републички савјет за васпитање дјеце 

Педагошка академија у Мостару 
Независни универзитет у Бањој Луци 

Радна мјеста: Педагошки савјетник 
Асистент 
Доцент 

Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

- 

  
б) Дипломе и звања: 
Основне студије 
Назив институције: Универзитет у Сарајеву, Филозофски 

факултет 
Звање: Професор педагошких наука 
Мјесто и година завршетка: Сарајево, 1972. године 
Просјечна оцјена из цијелог студија: Није наведена 

Постдипломске студије: 
Назив институције: Универзитет у Сарајеву, Филозофски 

факултет 
Звање: Магистар педагошких наука 
Мјесто и година завршетка: Сарајево, 1989. године 
Наслов завршног рада:  
Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

 

Просјечна оцјена: Није наведена 
Докторске студије/докторат: 
Назив институције: Универзитет Jean u Saint-Etiennu, 

Француска 
Мјесто и година одбране докторске 
дисертација: 

Француска, 2009. године 

Назив докторске дисертације: Предшколско образовање и основне 
потребе дјетета: нека европска 
искуства у поређењу са француским 
обликом 

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

 

Претходни избори у наставна и научна 
звања (институција, звање, година 
избора) 

Независни универзитет Бања Лука, 
доцент, 2010. године 
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в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 
Радови прије посљедњег избора/реизбора 
(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 19. или члана 20.) 
 
Радови послије последњег избора/реизбора 
 
а) Научни радови 
 
- Беванда Ј. (2010). Фројдова мисао и педагогија. Београд: Педагогија, бр. 4. 
- Беванда Ј. (2010). Развојни и васпитни значај теорије везивања. Бања Лука: 

Култура и образовање – детерминанте друштвеног прогреса. 
- Беванда Ј. (2010). Фројд и педагогија. Бања Лука: Сварог, бр. 1. 
- Беванда Ј. (2011). Le soutien aux enfants porteurs de traumatismes dan les 

structures de la petite enfance en Bosnie et Bosnie et Herzegovine. Paris: Revie Je 
est un autre. 

- Беванда, Ј. (2011). Монографија: Дјечије поребе и рано учење/компаративна 
судија између јаслица и материнске школе у Француској/. Бања Лука: 
Филозофски факултет. 

- Беванда Ј. (2012). Педагошка релација у функцији дјечијег развоја и учења – 
Зборник радова и конгреса балканског савеза удружења васпитача – Balcan 
alliance of preschol teacher`s associations - Bapta.  

 
б) Стручни радови 
 
- Беванда, Ј. (2011). Трауматизована дјеца у Босанско-херцеговачким вртићима 

и задовољавање њихових основних потреба. Бања Лука. Сварог, бр. 2. 
- Беванда, Ј. (2012). Значај педагошке релације на предшколском и 

основношколском узрасту. Зеница: Зборник радова. 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                         46 
 
г) Образовна дјелатност кандидата: 
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  сврстаних по 
категоријама из члана 21.) 
Члан редакције часописа „Предшколско дете“ Београд (1978-1982) 
Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број бодова 
сврстаних по категоријама из члана 21.) 
Међународни скуп у Лиону (19.3.2008) „Осмислити васпитање мале дјеце“ 
Међународни конгрес у Стразбуру (26-29.8.2009) „Разноликост васпитања мале 
деце“ 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                            2 
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д) Стручна дјелатност кандидата: 

Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 

(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.) 

- 

Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 
- 

 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                            48 

Трећи кандидат 
а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Синиша (Милена, Милан) Суботић 
Датум и мјесто рођења: 04.10.1985. године 
Установе у којима је био запослен: Центар за евалуацију у образовању и 

науци, Београд 
Универзитет за пословни инжењеринг 
и менаџмент, Бања Лука 

Радна мјеста: Научни сарадник 
Доцент 

Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

 

  
б) Дипломе и звања: 
Основне студије 
Назив институције: Универзитет у Бањој Луци, 

Филозофски факултет 
Звање: Дипломирани психолог 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2008. године 
Просјечна оцјена из цијелог студија: 9,52 

Постдипломске студије: 
Назив институције: Универзитет у Новом Саду 
Звање: Дипломирани психолог - мастер 
Мјесто и година завршетка: Нови Сад, 2009. године 
Наслов завршног рада:  
Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

 

Просјечна оцјена: 9,67 
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Докторске студије/докторат: 
Назив институције: Универзитет у Новом Саду 
Мјесто и година одбране докторске 
дисертација: 

Нови Сад, 2014. године 

Назив докторске дисертације: „Евалуација инклузивне образовне 
реформе у основној школи“ 

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

 

Претходни избори у наставна и научна 
звања (институција, звање, година 
избора) 

Универзитет за пословне студије и 
менаџмент (психологија) - доцент 

  
в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 
Радови прије посљедњег избора/реизбора 
(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 19. или члана 20.) 
 
Радови послије последњег избора/реизбора 
 
а) Научни радови 
 

- Суботић, С. (2009). Радни стрес: Импликације, модели и превенција. Бања 
Врућица: Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске. 

- Суботић, С. (2010). Евалуација инвентара сексуалне ексцитације  / 
инхибиције за жене. Златибор: Друштво психолога Србије. 

- Суботић, С. (2010). Структура ставова о инклузији и синдром изгарања на 
послу код просвјетних радника у Републици Српској. Пилот студија. 
Примењена психологија. 

- Суботић, С. (2011). Конструкција теста фонолошке свијести на српском 
језику. Примењена психологија. 

- Суботић, С. (2011). Рад у инклузивној настави и психосоматске 
манифестације од наставника различитих усмјерења. Сремска Митровица. 

- Subotić, S. (2012). „Face validity“ differences betwen locally published and the 
highest level international journals based on the in-text citations approach. 
Belgrade: CEON/CEES. 

- Суботић, С. (2013). Преглед метода за утврђивање броја фактор и 
компоненти (у EFA и PCA). Примењена психологија. 

- Subotić, S., Mukherjee, B. (2014). Short and amusing: The relationship between 
title characteristics, downloads, and citations in psychlogy articles. Journal of 
informaton Science. 

- Subotić, S., Anđić, B. The decline in socialization at the transition from class to 
subject teaching in the inclusion. Specijalna edukacija i rehabilitacija. 
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б) Стручни радови 
 

- Суботић, С. (2014). Имамо корице, сад треба написати књигу: 
Представљеност научних часописа Републике Српске у електронској 
форми. 

- Суботић, С., Кнежевић, И., Димитријевић, С. (2014). Постоји ли веза 
између социјално пожељног одговарања и религијских оријентација. Бања 
Лука: Отворени дани психологије. 

 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                       41 
 
г) Образовна дјелатност кандидата: 
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  сврстаних по 
категоријама из члана 21.) 
 
Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број бодова 
сврстаних по категоријама из члана 21.) 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА:  * * * 
 

д) Стручна дјелатност кандидата: 

Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 

(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.) 

 

Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 

 

 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                       41 
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Четврти кандидат 
а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Татјана (Босиљка, Гојко) Марић 
Датум и мјесто рођења: 01.12.1975. године 
Установе у којима је био запослен:  
Радна мјеста:  
Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

 

  
б) Дипломе и звања: 
Основне студије 
Назив институције: Универзитет у Бањој Луци, 

Филозофски факултет 
Звање: Дипломирани педагог 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2000. године 
Просјечна оцјена из цијелог студија:  

Постдипломске студије: 
Назив институције: Универзитет у Бањој Луци, 

Филозофски факултет 
Звање: Магистар педагошких наука 
Мјесто и година завршетка: Сарајево, 1989. године 
Наслов завршног рада: „Ненасилна комуникација као  

превенција конфликата код ученика 
завршних разреда основне школе“ 

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

- 

Просјечна оцјена: - 
Докторске студије/докторат: 
Назив институције: - 
Мјесто и година одбране докторске 
дисертација: 

- 

Назив докторске дисертације: - 
Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

- 

Претходни избори у наставна и научна 
звања (институција, звање, година 
избора) 

 
- 
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в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 
Радови прије посљедњег избора/реизбора 
(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 19. или члана 20.) 
 
Радови послије последњег избора/реизбора 
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава  сврстаних  по категоријама из 
члана 19. или члана 20.) 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: *** 
 
г) Образовна дјелатност кандидата: 
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  сврстаних по 
категоријама из члана 21.) 
 
Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број бодова 
сврстаних по категоријама из члана 21.) 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: *** 
 

д) Стручна дјелатност кандидата: 

Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 

(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.) 

 

Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 

Школски педагог 

 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                          0 
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III. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

 
        На основу приложеног Извјештаја Комисија је закључила: да су се на конкурс 
пријавила четири кандидата од којих два кандидата не испуњавају услове за избор. 
Услове не испуњава мр Татјана Марић и др Синиша Субић. 

1. Мр Татјана Марић нема одбрањену докторску дисертацију 
2. Др Синиша Субић је доктор психолошких нака и не испуњава услове за 

избор за начну област Општа педагогија у оквиру које је разврстан предмет 
Педагогија са психологијом (Одлука Универзитета о матичности бр. 02/04-
3121-80/12 и Одлука Филозофског факултета о разврставању предмета по 
научним областима бр. 07/3.1920-32/12). 

       Услове конкурса испуњавају кандидати: 
1. Др Здраво Марјановић 55 бодова 
2. Др Јованка Беванда 48 бодова 

 
     Др Здравко Марјановић је доктор педагошких наука, има објављене научне и 
стручне радове из опште педагогије и богато искуство у васпитно-образовном раду. 
     Др Јованка Беванда је доктор педагошких наука, има објављене научне и стручне 
радове из предшколске педагогије и искуство у васпитно-образовном раду. 
 
     Имајући у виду све наведено Комисија предлаже кандидата др Здравка 
Марјановића за избор у звање доцента за ужу научну област Општа педагогија на 
Природно-математичком факултету Универзитета у Бањој Луци. 
     Комисија такође предлаже Универзитету у Бањој Луци да распише нови конкурс 
за избор наставника за психологију (Школска или Педагошка психологија) на 
Природно-математичком факултету Универзитета у Бањој Луци или да се за 
извођење наставе за тај предмет ангажује изабрани наставник са Универзитета у 
Бањој Луци за област психологија.  
 
 
У Бањој Луци, _________. 2015.године 

 
 
                Потпис чланова комисије 

 

1. Проф. др Драго Бранковић,  предсједник 
 
______________________________ 
 

2. Доц. др Бране Микановић, члан 
 
______________________________ 
 

3. Проф. др Златко Павловић, члан 
 
______________________________ 
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IV.  ИЗДВОЈЕНО ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 
 
 
(Образложење члан(ов)а Комисије о разлозима издвајања закључног мишљења.) 
  
 
 
У Бањој Луци, дд.мм.20гг.године 

 
 
Потпис чланова  комисије са издвојеним 

закључним мишљењем  
 

1.   

2.  

3.   
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