
НАУЧНО – НАСТАВНОМ ВИЈЕЋУ
ФАКУЛТЕТAЗА ПРОИЗВОДЊУ И МЕНАЏМЕНТ ТРЕБИЊЕ
СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

Предмет: Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање вишег
асистента за ужу научну област Хидротермика и термоенергетика

Одлуком Научно-наставног вијећа Факултета за производњу и менаџмент Требиње,
Универзитета у Источном Сарајеву, број 05-02/22 од 06.04.2022. године, именовани смо у
Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја по конкурсу,
објављеном у дневном листу “Глас Српске“ 09.03.2022. године, за избор у звање вишег
aсистентa, ужа научна област Хидротермика и термоенергетика.

ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ
Састав комисије1 са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назив научне
области, научног поља и уже научне/умјетничке области за коју је изабран у звање,
датума избора у звање и назив факултета, установе у којој је члан комисије запослен:

1. Урош Караџић, редовни професор, предсједник
Научна област: Природне науке
Научно поље: Примијењена механика флуида
Ужа научна/умјетничка област: Термо и хидро енергетика
Датум избора у звање: 10.02.2020.
Универзитет: Универзитет Црне Горе
Факултет: Машински факултет Подгорица

2. Горан Орашанин, ванредни професор, члан
Научна област: Инжењерство и технологије
Научно поље: Машинско инжењерство
Ужа научна област: Хидротермика и термоенергетика,
Датум избора у звање: 13.10.2020.
Универзитет: Универзитет у Источном Сарајеву
Факултет: Машински факултет

3. Будимирка Мариновић, доцент, члан
Научна област: Инжењерство и технологије
Научно поље: Машинско инжењерство
Ужа научна област: Хидротермика и термоенергетика
Датум избора у звање: 17.05.2017.
Универзитет: Универзитет у Источном Сарајеву
Факултет: Факултет за производњу и менаџмент Требиње

На претходно наведени конкурс пријавио се један кандидат:

12. Милица (Јовица) Кашиковић

1Комисија се састоји од најмање три наставника из научног поља, од којих је најмање један из уже
научне/умјетничке области за коју се бира кандидат. Најмање један члан комиси је не може бити у
радном односу на Универзитету у Источном Сарајеву, односно мора бити у радном односу на
другој високошколској установи. Чланови комисије морају бити у истом или вишем звању од
звања у које се кандидат бира и не могу бити у сродству са кандидатом.
2 Навести све пријављене кандидате (име, име једног родитеља, презиме)



Кандидат Милица Кашиковић је поднијела потпуну и благовремену пријаву
на конкурс.

На основу прегледа конкурсне документације, а поштујући прописанe чланове3

77., Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“ бр.
73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16), чланове 146., 147., 148. и 149. Статута
Универзитета у Источном Сарајеву и чланове 5., 6., и 37.4 Правилника о поступку и
условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву, Комисија
за писање извјештаја о пријављеним кандидатима за избор у звање Научно-
наставном вијећу Факултета за производњу и менаџмент Требиње и Сенату
Универзитета у Источном Сарајеву подноси сљедећи извјештај:

И З В Ј Е Ш Т А Ј
КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

ВИШЕГ АСИСТЕНТА

I   ПOДАЦИ О КОНКУРСУ
Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке
Одлука број 01-С-45-XXVIII/22; Сенат Универзитета у Источном Сарајеву;
24.02.2022.  године
Дневни лист, датум објаве конкурса
Глас Српске, 09.03.2022. године
Број кандидата који се бира
1 (један)
Звање и назив уже научне/умјетничке области, уже образовне области за коју
је конкурс расписан, списак предмета
Звање: Виши асистент; УНО: Хидротермика и термоенергетика
Број пријављених кандидата
Један (1)

II ПOДАЦИ О КАНДИДАТУ ПОЗВАНОМ НА ИНТЕРВЈУ
ПРВИ КАНДИДАТ
1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ
Име (име једног родитеља) и презиме
Милица (Јовица) Кашиковић
Датум и мјесто рођења
09.09.1993. године, Требиње
Установе у којима је кандидат био запослен
Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет за производњу и менаџмент
Требиње
Звања/радна мјеста
Асистент – одлука Сената Универзитета број 01-С-263-LI/18 од 14.09.2018.

3 У зависности од звања у које се кандидат бира, наводи се члан 77. или 78. или 87.
4 У зависности од звања у коме се кандидат бира, наводи се члан 37 или 38. или 39.



године
Научна област
Инжењерство и технологија, Машинско инжењерство
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима
Нема
2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА
Основне студије/студије првог циклуса
Назив институције, година уписа и завршетка
Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет за производњу и менаџмент
Требиње, 2012. – 2016. године
Назив студијског програма, излазног модула
Индустријско инжењерство за енергетику, Хидроенергетика
Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив
9,54; Дипломирани инжењер индустријског инжењерства за енергетику
Постдипломске студије/студије другог циклуса
Назив институције, година уписа и завршетка
Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет за производњу и менаџмент
Требиње, 2017 – 2021. године
Назив студијског програма, излазног модула
Индустријско инжњерство за енергетику, Хидроенергетика
Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив
10,00; Мастер индустријског инжењерства за енергетику
Наслов магистарског/мастер рада
Анализа утицаја климатских фактора на производњу електричне енергије
примјеном вјештачких неуронских мрежа
Ужа научна/умјетничка област
Хидротермика и термоенергетика
Докторат/студије трећег циклуса
Назив институције, година уписа и завршетка (датум пријаве и одбране
дисертације)
-
Наслов докторске дисертације
-
Ужа научна област
-
Претходни избори у звања (институција, звање и период)

1. Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет за производњу и менаџмент
Требиње, асистент, 2018. – данас, Одлука Сенaта Универзитета у Источном
Сарајеву број 01-С-263-LI/18, од 14.09.2018. године.

3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА
Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора
-

Радови послије последњег избора/реизбора
R52 – Рад у часопису националног значаја (часопису друге категорије)

1. Б. Мариновић, М. Милићевић, М. Кашиковић, "Прекиди у испоруци
електричне енергије у дистрибутивној мрежи", Часопис ДИТ- Друштво-
Истраживање-Технологије, No. 34/2020, pp. 49-56, ISSN 0354-7140, 2020.



Прекиди у испоруци електричне енергије су често тема различитих распава, и
њихова анализа је сложено питање које обухвата велики број параметара. У
овом раду је извршена анализа прекида и дефинисана фунција расподјеле
вјероватноћа самих прекида у испоруци на ниско-напонској мрежи.
Експериментални дио је обухватио анализу прекида са циљем испитивања да
ли се случајна промјенљива која броји број прекида на ниско-напонској мрежи
током седмодневних временских интервала може расподијелити по нормалном
закону. За испитивање да ли узорак одговара нормалној расподјели у раду се
користио познати непараметарски тест – Колмогоров-Смирнов тест.

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА
Образовна дјелатност кандидата прије посљедњег избора/реизбора
-
Образовна дјелатност кандидата послије посљедњег избора/реизбора

1. На Факултету за производњу и менаџмент Требиње кандидат изводи
аудиторне вјежбе на предметима: Механика флуида, Пренос топлоте и масе,
Електротехника, Екологија и алтернативни извори енергије, Мјерења у
енергетици, Пројектовање хидроенергетских постројења, Аутоматизација
процеса, Одржавање енергетских постројења и Енергија и друштво.

2. Резултати студентске анкете - Рад кандидата оцјењен је високим оцјенама у
свим студентским анкетама, што је видљиво из графика на следћој слици:

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА
Навести учешће у НИ пројектима (одобрени и завршени: назив НИ пројекта са
ознаком, период реализације, да ли је кандидат руководилац или учесник).
Стручна дјелатност прије посљедњег избора/реизбора
-
Стручна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора
-



6. РЕЗУЛТАТ ИНТЕРВЈУА СА КАНДИДАТИМА5

У складу са чланом 4а. Правилника о поступку и условима избора академског
особља Универзитета у Источном Сарајеву са пријављеним кандидатом Милицом
Кашиковић одржан је интервју дана 12.05.2022. године са почетком у 14,00 часова
у простријама Факултета за производњу и менаџмент Требиње.
Из разговора са кандидатом комисија је утврдила да је кандидаткиња Милица
Кашиковић потврдила своју спремност за даље усавршавање и образовање, али и
академску зрелост и марљивост.
7. ИНФОРМАЦИЈА О ОДРЖАНОМ ПРЕДАВАЊУ ИЗ НАСТАВНОГ
ПРЕДМЕТА КОЈИ ПРИПАДА УЖОЈ НАУЧНОЈ/УМЈЕТНИЧКОЈ
ОБЛАСТИ ЗА КОЈУ ЈЕ КАНДИДАТ КОНКУРИСАО, У СКЛАДУ СА
ЧЛАНОМ 93. ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ6

Према члану 93. Закона о високом образовању кандидат Милица Кашиковић не
подлијеже обавези одржавања предавања.

III   ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ
Експлицитно навести у табели у наставку да ли сваки кандидат испуњава услове
за избор у звање или их не испуњава.
Први кандидат: Милица Кашиковић
Минимални услови за избор
у звање7

испуњава/не
испуњава

Навести резултате рада
(уколико испуњава)

Навести списак минимално
прописаних услова
У члану 77. Закона о
високом образовању и члану
37. Правилника о поступку и
условима избора академског
особља Универзитета у
Источном Сарајеву
прописано је да за вишег
асистента може бити биран
кандидат који има завршен
други циклус студија са
најнижом просјечном
оцјеном и на првом и на
другом циклусу студија 8,0
или 3,5, односно кандидат
који има научни степен

Испуњава

Кандидат ма Милица
Кашиковић има завршен други
циклус студија са просјечном
оцјеном 10,0 и први циклус
студија са просјечном оцјеном
9,54

5 Интервију са кандидатима за изборе у академска звања обавља се у складу са чланом 4а.
Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву
(Интервију подразумјева непосредан усмени разговор који комисија обавља са кандидатима у
просторијама факултета/академије. Кандидатима се путем поште доставља позив за интервију у
коме се наводи  датум, вријеме и мјесто одржавања интервијуа.)
6Кандидат за избор у наставно-научно звање, који раније није изводио наставу у високошколским
установама, дужан је да пред комисијом коју формира вијеће организационе јединице, одржи
предавање из наставног предмета уже научне/умјетничке области за коју је конкурисао.
7 У зависности у које се звање бира кандидат, навести минимално прописане услове на основу
члана 77., 78. и 87. Закона о високом образовању односно на основу члана 37., 38. и 39.
Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву





IV  ИЗДВОЈЕНО ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ
Уколико неко од чланова комисије није сагласан са приједлогом о избору дужан
је своје издвојено мишљење доставити у писаном облику који чини састaвни
дио овог извјештаја комисије.

Издвојених мишљења чланова комисије није било.

Мјесто: Требиње
Датум: 13.05.2022. године


