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Број:---------------------------------------------------------ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ
0  КАНДИДАТИМА ПРЖАВЉЕНИМ НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ И ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА 

ш л б а Ц САРАДНИКА У НАСТАВИ АКАДЕМИЈЕ
- обавезна садржина -

I. ПОДАЦИ 0  КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА

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

Одлука о расписивању конкурса за стицање звања сарадника у настави за уже наставно- 
научне области Менаџмент и Економске науке, пуно радно време (100% радног 
ангажовања), на одређено време на период од годину дана. Одлуку број 8/16/2 је 
донело Наставно-стручно веће Одсека за пољопривредно-пословне студије и туризам, 
Академије струковних студија дана 11.10.2022. године.

2. Датум и место објављивања конкурса:

13.10.2022. године, Шабац; Конкурс објављен у листу „Глас Подриња" бр. 3907 са роком 
трајања 15 дана.

3. Број сарадника који се бира, звање и назив уже' научне области за коју је расписан конкурс:

1 сарадник у настави, за уже наставно-научне области Менаџмент и Економске науке, 
пуно радно време (100% радног ангажовања), на одређено време на период од годину 
дана.

4. Састав комисије са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назива уже научне 
области за коју је изабран у звање, година избора у звање и установа у којој је члан 
комисије запослен/ангажован

Председник: др Саша Спасојевић, професор струковних студија, изабран у звање 2017. 
године за наставно-научне области Менаџмент и Заштита животне средине, , запослен у 
Академији струковних студија Шабац, Одсек за пољопривредно-пословне студије и 
туризам,

Члан: др Дејан Грујић, професор струковних студија, изабран у звање 2008. године за уже 
наставно-научне области Економске науке и Менаџмент, запослен у Академији струковних 
студија Шабац, Одсек за пољопривредно-пословне студије и туризам и

Члан: мр Ивана Владимировић, изабрана у звање 2020. године за наставно-научне области 
Економске науке и Менаџмент, запослена у Академији струковних студија Шабац, Одсек за 
пољопривредно-пословне студије и туризам.

5. Пријављени кандидати:

На конкурс се пријавио само један кандидат и то: Петар Јокић, пријава број 382/1 од
25.10.2022. године



II. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА

1. Име, име једног родитеља и презиме: Петар (Живослав) Јокић

2. Звање: Дипломирани инжењер организационих наука

3. Датум и место рођења, адреса: 25.12.1997. Шабац, ул. Проте Смиљанића 58/3 Шабац

4. Установа или предузеће где је кандидат тренутно запослен и професионални статус: 

Незапослен.

5. Година уписа и завршетка високог образовања, универзитет, факултет, назив студијског 
програма (студијска група), просечна оцена током студија и стечени стручни, односно 
академски назив:

Основне академске студије уписане 2016. године, а завршене 2021. године на Факултету 
организационих наука у Београду, Универзитета у Београду

Студијски програм -  Менаџмент, просечна оцена 8,09

Стечено звањ е- Дипломирани инжењер организационих наука.

6. Година уписа и завршетка специјалистичких, односно магистарских студија, универзитет, 
факултет, назив студијског програма, просеЧна оцена током студија, научна област и 
стечени академски назив:

Мастер академске студије уписане на прву годину студија 1. пут, школске 2022/2023. 
године на студијском програму Финансијски менаџмент, контрола и менаџерско 
рачуноводство.

Факултет организационих наука у Београду, Универзитета у Београду

7. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе:

8. Универзитет, факултет, назив студијског програма докторских студија, година уписа, научна 
област и просечна оцена:

9. Наслов докторске дисертације, година одбране и стечено научно звање:

10. Знање светских језика - наводи: чита, пише, говори, са оценом одлично, врло добро, добро, 
задовољавајуће:
Енглески језик -  читање: одлично 

писање: одлично 
говор: одлично

11. Област, ужа област:

12. Место и трајање специјализација и студијских боравака у иностранству:___________________

13. Кретање у професионалном раду (установа, факултет, универзитет или фирма, трајање 
запослења и звање - навести сва звања):_______________________________________________

14. Чланство у стручним и научним асоцијацијама



III НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ОДНОСНО УМЕТНИЧКИ, СТРУЧНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ 
______________________  ДОПРИНОС

1. Научне књиге (оригинални наслов, аутори, година издавања и издавач):

а) у ранијем периоду

_______б) у току последњег изборног периода___________________________________________

2. Монографије, посебна поглавља у научним књигама (наслов, аутори, година издавања и 
издавач):

а) у ранијем периоду

_______б) утоку последњег изборног периода___________________________________________

3. Референце међународног нивоа (публикације у међународним часописима, међународне 
изложбе и уметнички наступи):

а) у ранијем периоду

_______б) у току последњег изборног периода_________________________________

4. Референце националног нивоа у другим државама (публикације у страним националним 
часописима, самосталне или колективне изложбе и уметнички наступи на билатералном 
нивоу):

а) у ранијем периоду

_______б) у току последњег изборног периода__________________________

5. Референце националног нивоа (публикације у домаћим часописима, самосталне или 
колективне домаће изложбе и уметнички наступи у земљи);

а) у ранијем периоду

_______б) у току последњег изборног периода_______________________________________________

6. Саопштења на међународним научним скуповима:

а) у ранијем периоду

_______б) у току последњег изборног периода_______________________________________________

7. Саопштења на домаћим научним скуповима:

а) у ранијем периоду

_______б) у току последњег изборног периода_______________________________________________ј

8. Учешће у раду жирија на домаћим и страним уметничким изложбама, конкурсима, 
уметничким манифестацијама:

а) у ранијем периоду

_______б) у току последњег изборног периода_______________________________________________

9. Уређивање часописа и публикација:

а) у ранијем периоду

_______б) у току последњег изборног периода_______________________________________________

10. Обављање консултантских послова:

а) у ранијем периоду

б) у току последњег изборног периода

11. Стручни рад (прихваћени или реализовани пројекти, патенти, законски текстови и сл.):



а) у ранијем периоду

б) у току последњег изборног периода

12. Признања, награде и одликовања за професионални рад:

а) у ранијем периоду

б) у току последњег изборног периода

13. Остало:

IV. ПЕДАГОШКА СПОСОБНОСТ И ДОПРИНОС У НАСТАВИ:

а) Претходни наставни рад (приликом првог избора у звање сарадника):

1. Назив студијског програма, Наставно-стручног предмета (модула, курса), година 
студијског програма и фонд часова:

2. Педагошко искуство:

3. Одржавање наставе под менторством (обим ангажовања у часовима / по семестру, 
предмету, са фондом часова):

на

4. Оцена приступног предавања:

б) Садашњи наставни рад (за избор у више звање наставника -  професор струковних 
студија)

1. Назив студијског програма, предмета (модула, курса), година студијског програма 
фонд часова (по врстама и степенима студија):

и

2. Увођење нових области, наставних предмета (модула, курсева):

3. Увођење нових метода у реализацији наставе и развоју квалитетног материјала 
употребу у настави (задатака, демонстрационих огледа, групних радова и сл.):

за

4. Уџбеници (наслов, аутори, година издавања, издавач):

5. Друга дидактичка средства (приручници, скрипте и сл. - наслов, аутор, година издавања, 
издавач):

6. Награде и признања високошколске установе, педагошких и научних асоцијација:

7. Мишљење студената о педагошком раду наставника ако је формирано у складу 
општим актом високошколске установе:

са

___ 8. Остале вештине: !



V. РУКОВОЂЕЊЕ - МЕНТОРСТВО У ИЗРАДИ ЗАВРШНИХ РАДОВА

1. Руковођење - менторство у изради завршних радова (број радова, име и презиме студента, 
ужа научна област и наслов рада):_____________________________________________________

2. Учешће у комисијама за одбрану завршних радова:_____________________________________

_____________ VI. ДОПРИНОС РАЗВОЈУ НАСТАВЕ И ДРУГИХ ДЕЛАТНОСТИ ИНСТИТУЦИЈЕ_______

Овде навести допринос утврђен чланом 15 Правилника о условима, начину и поступку 
избора у звања наставника и сарадника.___________________________________________________

VII. АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА (на једној страници куцаног текста):

VIII. МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ СВАКОГ КАНДИДАТА 
 ПОЈЕДИНАЧНО___________________________________

Кандидат Петар Јокић у потуности задовољава услове који су конкурсом тражени.

________ IX. ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТАУ ОДРЕЂЕНО ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА

Имајући у виду претходно изнето мишљење, као и неопходност избора сарадника за наставни 
процес, Комисија предлаже да се у звање сарадник у настави за уже наставно-научне области 
Менаџмент и Економске науке, изабере кандидат:

Дипломирани инжењер организационих наука Петар Јокић._______________________________

Место и датум: Потписи чланова комисије:

Шабац, 31.10.2022. године
Председник: др Саша Спасојевиђ, професо^ струковних студија

Ч\Ша Ш Ш Ш )
Члан: др Дејан Грујић, професор струковних студија 

Члан: мр Ивана Владимировић, предавач

сЈ%Г


