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1) Од 01.10.2013, до 31.09.2015. године Swisslion d.o.o Trebinje, радно мјесто:
Организација производње.

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима: -
Научна/умјетничка област: Инжењерство и технологије

1. Биографија, дипломе и звања
Основне студије (студије првог циклуса):
Назив институције: Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет за производњу и
менаџмент Требиње.
Мјесто и година завршетка: Требиње, 2012. године.
Просјечна оцјена током студирања: 9.88

Постдипломске студије (студије другог циклуса):
Назив институције: Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет за производњу и
менаџмент Требиње
Мјесто и година завршетка: -
Назив магистарског рада: -

Докторат (студије другог циклуса): -

Претходни избори у наставна и научна звања (институција, звање и период):

Кандидат није раније биран у научна звања.

2. Научна дјелатност кандидата
1. Радови прије првог и/или последњег избора/реизбора (Навести све радове сврстане
по категоријама):

Радови са сопштења националног значаја штампани у цјелини

1. M. Vukčević, O. Spaić, N. Šibalić, A. Koprivica: Геометрија алата код поступка FSW,
Konferencija održavanje i proizvodni inženjering, KOPID 2015, Budva 24-27.06.2015.

У раду се истражују геометријске карактеристике трна и чела алата за заваривање
примјеном поступка FSW. У раду су дати приједлози геометрије алата чија
примјена треба да омогући значајно унапређење процеса и представља основу за
стандардизацију алата. До сада је највећи број истраживања примјене поступка
FSW урађен са алатима за заваривање основног цилиндричног облика, због лаког
дизајна и израде. Међутим, поступак FSW је могуће унаприједити примјеном алата
различитих облика трна и чела, који обезбјеђују добро трење, мијешање материјала
предмета који се заваривају и гурају материјал према доље, чиме се добијају спојеви
високог квалитета. У раду су предложена и нова рјешења и комбинације геометрије
чела и трна алата, која представљају основ будућих стандардних алата.

3. Образовна дјелатност кандидата
1. Образовна дјелатност прије првог и/или последњег избора/реизбора (Навести све

активности (публикације, гостујућа настава и менторство)





3

4. Стручна дјелатност кандидата

1. Стручна дјелатност прије првог и/или последњег избора/реизбора

1.1 Рад у организацији Swisslion d.o.o Trebinje, на радном мјесту Организација про-
изводње.

2. Признања, награде и одликовања за професионални рад:

Кандидаткиња је добитник Плакете Универзитета за изузетан успјех у току студија
на Факултету за производњу и менаџмент Требиње.

6. Интервју са кандидатом:
Дана 01.09.2015. године, са почетком у 1000 часова, у просторијама Факултета за
производњу и менаџмент Требиње, у складу са Правилником о поступку и условима
избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву, одржан је интервју са
кандидаткињом.
Након одржаног интервјуа Комисија констатује да је кандидаткиња оставила
упечатљив утисак на Комисију, показала заинтересовантост за наставни процес и
научно-истраживачки рад и нова знања, посебно према групи предмета из области
производног инжењерасва.

Други кандидат

1. Основни биографски подаци

Име, средње име и презиме: Татјана (Милосав) Мићовић
Датум и мјесто рођења: 15.12.1990. године, Требиње

Установе у којима је био запослен: -
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима: -
Научна/умјетничка област: Инжењерство и технологије

2. Биографија, дипломе и звања
Основне студије (студије првог циклуса):
Назив институције: Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет за производњу и
менаџмент Требиње.
Мјесто и година завршетка: Требиње, 2013. године.
Просјечна оцјена током студирања: 8.51

Постдипломске студије (студије другог циклуса):
Назив институције: Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет за производњу и
менаџмент Требиње
Мјесто и година завршетка: -
Назив магистарског рада: -
Докторат (студије другог циклуса): -

Претходни избори у наставна и научна звања (институција, звање и период):
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Кандидат није раније биран у научна звања.

3. Научна дјелатност кандидата
1. Радови прије првог и/или последњег избора/реизбора (Навести све радове сврстане
по категоријама):

Нису достављени подаци.

4. Образовна дјелатност кандидата
1. Образовна дјелатност прије првог и/или последњег избора/реизбора (Навести све

активности (публикације, гостујућа настава и менторство)



5. Стручна дјелатност кандидата

1. Стручна дјелатност прије првог и/или последњег избора/реизбора

Учесник 12. Међународног научно-стручног симпозијума "Infoteх",Јахорина, 2013.
године.
Учесник Bussines Inovation Progress (BP) сајма у Сарајеву

2. Признања, награде и одликовања за професионални рад:

Кандидаткиња је прималац општинске стипендије током првог циклуса студија.

6. Интервју са кандидатом:
Дана 01.09.2015. године, са почетком у 1000 часова, у просторијама Факултета за
производњу и менаџмент Требиње, у складу са Правилником о поступку и условима
избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву, одржан је интервју са
кандидаткињом.
Након одржаног интервјуа Комисија констатује да је кандидаткиња оставила
упечатљив утисак на Комисију, показала заинтересовантост за наставни процес и
научно-истраживачки рад и нова знања, посебно према групи предмета из области
индустријског менаџмента.

Трећи кандидат

1. Основни биографски подаци

Име, средње име и презиме: Мирјана (Блажо) Јокановић
Датум и мјесто рођења: 29.05.1992. године, Требиње

Установе у којима је био запослен: -
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима: -
Научна/умјетничка област: Инжењерство и технологије
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2. Биографија, дипломе и звања
Основне студије (студије првог циклуса):
Назив институције: Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет за производњу и
менаџмент Требиње.
Мјесто и година завршетка: Требиње, 2015. године.
Просјечна оцјена током студирања: 9.86

Постдипломске студије (студије другог циклуса):
Назив институције: -
Мјесто и година завршетка: -
Назив магистарског рада: -
Докторат (студије другог циклуса): -

Претходни избори у наставна и научна звања (институција, звање и период):

Кандидат није раније биран у научна звања.

3. Научна дјелатност кандидата
1. Радови прије првог и/или последњег избора/реизбора (Навести све радове сврстане
по категоријама):

Нису достављени подаци.

4. Образовна дјелатност кандидата
1. Образовна дјелатност прије првог и/или последњег избора/реизбора (Навести све

активности (публикације, гостујућа настава и менторство)


5. Стручна дјелатност кандидата

1. Стручна дјелатност прије првог и/или последњег избора/реизбора

 Посједује сертификат PET (Preliminary English Test).

2. Признања, награде и одликовања за професионални рад:

Кандидаткиња је:
 Добитник Плакете Универзитета за изузетан успјех у току студија на Факултету за

производњу и менаџмент Требиње,
 Три године стипендиста Фонда др Милан Јелић,
 Била на пријему код Предсједника републике Српске, као један од пет најбољих

студената Универзитета у Источном Сарајеву,
 Носилац признања најбољег студента генерације за све четири године студирања.

6. Интервју са кандидатом:
Дана 01.09.2015. године, са почетком у 1000 часова, у просторијама Факултета за
производњу и менаџмент Требиње, у складу са Правилником о поступку и условима
избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву, одржан је интервју са
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кандидаткињом.
Након одржаног интервјуа Комисија констатује да је кандидаткиња оставила
упечатљив утисак на Комисију, показала заинтересовантост за наставни процес и
научно-истраживачки рад и нова знања, посебно према групи предмета из области
производног инжењерасва.

Четврти кандидат

1. Основни биографски подаци

Име, средње име и презиме: Бранкица (Косто) Чомић
Датум и мјесто рођења: 15.06.1990. године, Требиње

Установе у којима је био запослен: -
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима: -
Научна/умјетничка област: Инжењерство и технологије

2. Биографија, дипломе и звања
Основне студије (студије првог циклуса):
Назив институције: Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет за производњу и
менаџмент Требиње.
Мјесто и година завршетка: Требиње, 2014. године.
Просјечна оцјена током студирања: 8.73

Постдипломске студије (студије другог циклуса):
Назив институције: Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет за производњу и
менаџмент Требиње
Мјесто и година завршетка: -
Назив магистарског рада: -
Докторат (студије другог циклуса): -

Претходни избори у наставна и научна звања (институција, звање и период):

Кандидаткиња није раније бирана у научна звања.

3. Научна дјелатност кандидата
1. Радови прије првог и/или последњег избора/реизбора (Навести све радове сврстане
по категоријама):

Нису достављени подаци.

4. Образовна дјелатност кандидата
1. Образовна дјелатност прије првог и/или последњег избора/реизбора (Навести све

активности (публикације, гостујућа настава и менторство)
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5. Стручна дјелатност кандидата

1. Стручна дјелатност прије првог и/или последњег избора/реизбора

 2006 - 2008 Курс шпанског језика - Основни ниво А1, Школа страних језика
"Cervantes" Билећа

 2011 - 2012 Курс рачунара, ECDL Start Certificate.

2. Признања, награде и одликовања за професионални рад:

Кандидаткиња је добитник Плакете Универзитета за изузетан успјех у току студија
на Факултету за производњу и менаџмент Требиње.

6. Интервју са кандидатом:
Дана 01.09.2015. године, са почетком у 1000 часова, у просторијама Факултета за
производњу и менаџмент Требиње, у складу са Правилником о поступку и условима
избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву, одржан је интервју са
кандидаткињом.
Након одржаног интервјуа Комисија констатује да је кандидаткиња оставила
упечатљив утисак на Комисију, показала заинтересовантост за наставни процес и
научно-истраживачки рад и нова знања, посебно према групи предмета из производног
инжењерасва.

Пети кандидат

1. Основни биографски подаци

Име, средње име и презиме: Ђурђица (Ђоко) Кучинар
Датум и мјесто рођења: 16.10.1987. године, Столац

Установе у којима је био запослен:

1. Од 01.06.2012, до 31.05.2013. године ЈУ Агенција за развој малих и средњих
предузећа града Требиња (приправнички стаж).

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима: -
Научна/умјетничка област: Инжењерство и технологије

2. Биографија, дипломе и звања
Основне студије (студије првог циклуса):
Назив институције: Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет за производњу и
менаџмент Требиње.
Мјесто и година завршетка: Требиње, 2010. године.
Просјечна оцјена током студирања: 8.40.

Постдипломске студије (студије другог циклуса):
Назив институције: Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет за производњу и
менаџмент Требиње
Мјесто и година завршетка: Требиње, 2014.
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Назив магистарског рада: Процјена утицаја квалитета производа на тржишно учешће
предузећа примјеном експертних система.
Просјечна оцјена током студирања: 10.00.

Ужа научна/умјетничка област: Друга инжењерства и технологије (Индуструијски
менаџмент)

Докторат (студије другог циклуса): -
Назив дисертације: -
Ужа научна/умјетничка област: -

Претходни избори у наставна и научна звања (институција, звање и период):

Кандидаткиња није раније бирана у научна звања.

3. Научна дјелатност кандидата
1. Радови прије првог и/или последњег избора/реизбора (Навести све радове сврстане
по категоријама):

Радови са сопштења националног значаја штампани у цјелини

1.1 Rade Ivanković, Zdravko Krivokapić, Đurđica Kučinar, Uticaj kvaliteta proizvoda na
profitabilnost preduzeća primjenom ekspertnih sistema, Zbornik radova sa 1.
Međunarodne naučne konferencije "Primijenjene tehnologije u mašinskom inženjerstvu",
COMETa 2012, Istočno Sarajevo - Jahorina 28 -30 Novembar, 2012,

У раду je приказана примјена експертног система ACQUIRED 2.1 при одлучивању и
доношењу одлука у одређеним сегментима пословања предузећа, односно на утицај
квалитета производа на показатеље успјешности предузећа, као што су
профитабилност предузећа и тржишно учешће. Експертни системи налазе своју
примјену у свим дјелатностима, када класични програми не могу да задовоље
постављене циљеве. Пажљивом изградњом, примјеном продукционих правила или
неког другог модела базе знања експертни системи могу бити од велике користи
при доношењу одлука. У овом раду показана је могућност примјене експертних
система при доношењу одлука из области утицаја квалитета на профитабилност и
тржишно учешће предузећа.

4. Образовна дјелатност кандидата
1. Образовна дјелатност прије првог и/или последњег избора/реизбора (Навести све

активности (публикације, гостујућа настава и менторство)


5. Стручна дјелатност кандидата

1. Стручна дјелатност прије првог и/или последњег избора/реизбора

1.1 Рад у ЈУ Агенција за развој малих и средњих предузећа града Требиња.

6. Интервју са кандидатом:
Дана 01.09.2015. године, са почетком у 1000 часова, у просторијама Факултета за
производњу и менаџмент Требиње, у складу са Правилником о поступку и условима
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избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву, одржан је интервју са
кандидаткињом.
Након одржаног интервјуа Комисија констатује да је кандидаткиња оставила
упечатљив утисак на Комисију, показала заинтересовантост за наставни процес и
научно-истраживачки рад и нова знања, посебно према групи предмета из области
организационих наука.

Шести кандидат

1. Основни биографски подаци

Име, средње име и презиме: Лазар (Радивоје) Мусић
Датум и мјесто рођења: 06.08.1991. године, Сарајево, Центар

Установе у којима је био запослен: -
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима: -
Научна/умјетничка област: Инжењерство и технологије

2. Биографија, дипломе и звања
Основне студије (студије првог циклуса):
Назив институције: Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет за производњу и
менаџмент Требиње.
Мјесто и година завршетка: Требиње, 2010. године.
Просјечна оцјена током студирања: 7.71.

Постдипломске студије (студије другог циклуса): -
Назив институције: -
Мјесто и година завршетка: -
Назив магистарског рада: -

Ужа научна/умјетничка област: -

Докторат (студије другог циклуса): -
Назив дисертације: -
Ужа научна/умјетничка област: -

Претходни избори у наставна и научна звања (институција, звање и период):

Кандидат није раније биран у научна звања.

3. Научна дјелатност кандидата
1. Радови прије првог и/или последњег избора/реизбора (Навести све радове сврстане
по категоријама):

Нису достављени подаци.

4. Образовна дјелатност кандидата
1. Образовна дјелатност прије првог и/или последњег избора/реизбора (Навести све



10

активности (публикације, гостујућа настава и менторство)



5. Стручна дјелатност кандидата

1. Стручна дјелатност прије првог и/или последњег избора/реизбора

Нису достављени подаци.

6. Интервју са кандидатом:
Дана 01.09.2015. године, са почетком у 1000 часова, у просторијама Факултета за
производњу и менаџмент Требиње, у складу са Правилником о поступку и условима
избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву, одржан је интервју са
кандидатом.
На интервју је кандидат упознат да са оствареним просјеком од 7.71 не испуњава
минималне законске услове за избор у научно звање асиатента.

III) ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ

Увидом у приложену документацију утврђено је да се на конкурс за мјесто асистента за
ужу научну област Машинство (ужа образовна област Производно инжењерство)
пријавило 6 кандидата:
1. Александра Копривица,
2. Татјана Мићовић,
3. Мирјана Јокановић,
4. Бранкица Чомић
5. Ђурђица Кучинар и
6. Лазар Мусић.
На основу приложене документације и одржаног интервјуа комисија констатује да пет
од шест пријављених кандидата испуњавају законом прописане услове за избор у звање
асистента (члан 77. Закона о високом образовању) и то кандидати под редним бр. 1 – 5.
Кандидат Лазар Мусић има просјечну оцјену на основном студију 7,71 чиме не
испуњава минималне законске услове за избор сарадника у звање асистента.
Кандидаткиње Александра Копривица (9,88) и Мирјана Јокановић (9,86), имају знатно
бољи просјечан успјех на основним студијама од кандидаткиња: Бранкице Чомић
(8.73), Татјане Мићовић (8,51) и Ђурђице Кучинар (8,40). Кандидаткиња Ђурђица
Кучинар је завршила студије другог циклуса на Факултету за производњу и мњнаџмент
Требиње, Универзитета у Источном Сарајеву са просјечном оцјеном 10,00 и стекла
титулу академског звања магистар индустријског инжењерства и менаџмента. Три
кандидаткиње: Александра Копривица, Бранкица Чомић и Татјана Мићовић, такође су
уписале други циклус студија на Факултету за производњу и менаџмент Требиње.
Кандидаткиње Александра Копривица и Ђурђица Кучинар имају по један објављен рад
у Зборнику радова, док остале кандидаткиње нису доставиле податке. Мирјана
Јокановић је све четири године студија била студент генерације, стипендиста фонда др
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