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OBPA3AI| 3A HHCAlbE H3BEIIITAJA 0 HPIIJABJbEHHM KAHHHHATHMA IIA
KOHKypc 3A H3EOP y 3BAlbE CAPAHHHKA ®AKyJITETA

-o6aBe3Ha caHpmllHa-

I       IIOJ|AI|H O KOHKypcy, KOMIICHJH H KAHHHHATHMA

1 .    oqjlyKa 0 pacl"cHBalLy KOHKypca, OpraH 11 ;|aTyM HOHomeH,a:

OHJlyKOM    J|eKaHa   IIPHpo;|Ho-MaTeMa"qKor    dyaKy]ITeTa   y   Hprm"HH    ca   IIPHBpeMeHHM
cez|HIIITeM y KocoBCKoj MIITpoBHI|H 6P. 22Z o;I 07.12.2022. FOHHHe.

2.    HaTyM II MecTo o6jaBjbllBalLa KOHKypca:

12.12.2022. ro;I. y JmcTy „JezlHHCTBo", KoCoBCKa MlxpoBHI|a

3.    Epoj  capaHHltKa ca Ha3HaKOM 3Balba (capaqHIIK y HacTaBH, acllcTeHT)  H Ha3HB yxe
HaytlHe o6jlacTII:

JeHaH capaHHHK y HacTaBH 3a HayqHy o6tlacT PaqyHapcKe HayKe

4.     CacTaB  KOMIIcllje  ca  Ha3HaKOM  IIMeHa  H  IIpe3IIMeHa  CBaKor  qjlaHa,  3Ball.a,  Ha3HBa

yFTe  HaytlHe  o6jlac"  3a  Kojy je  H3a6paH  y  3BalLe  11  Ha3IIB  ¢aKyjlTeTa,  ycTaHOBe  y
Kojoj je tljlaH KOMIICHje 3allocjleH:

1)   z[p    MH]IaH    caBHn,    BaHpe;|HH    IIpodyecop,    patlyHapcTBO,    HPHpOHHO-MaTeMa"tlKH

®aKy]ITeT,   yHHBep3HTeT   y   Hprm"HH   ca   IIPHBpeMeHIIM   ce;|HIIITeM   y   KocoBCKoj
MHTPOBIII|H,

2)   xp      HaHHjejl      I)olHHh,      ;|ol|eHT,      HH®opMaHHOHo-KOMyHHKal|HOHe      TexHojlo"je,

HPxpoHHo-MaTeMa"tlKH    dyaKy]ITeT,    yHHBep3HTeT   y   IIPHIII"HH    ca   IIPHBpeMeHIIM

ceHHIIITeM y KocoBCKoj MHTpoBHI]H,

3)   xp MapKo cMH]"h, ;|OI|eHT, HH®OpMal|IIOHO-KOMyHHKal|HOHe TexHO]IO"je, HPHpOz|HO-

MaTeMaTHqKH   a?aKyllTeT,   yHHBep3HTeT   y   IIPHm"HH   ca   IIPHBpeMeHIIM   ceHHIIITeM   y

KOCOBCKoj MHxpoBHI|II.

5.    IIplljaBTbeHII KaququaTII:                                                           '

1)   Calba BallltlapeBHh

11.       EIIorpA®cKH IIo[[AI|H O KAHHHHATIIMA

1.    HMe, IIMe jenHor ponHTeTI,a ll npe3IIMe:

CaELa (Hej aH) BallltlapeBIIh



2. Звање: 

Дипломирани информатичар  

3. Датум и место рођења: 

06.09.1998. год., Косовска Митровица, Република Србија 

4. Садашње запослење, установа или предузеће:  

Природно-математички факултет, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у 

Косовској Митровици 

5. Година уписа и завршетка основних академских студија: 

2017-2021. 

6. Студијска група, факултет и универзитет: 

Одсек за информатику, Природно-математички факултет, Универзитет у Приштини са 

привременим седиштем у Косовској Митровици 

7. Успех на студијама: 

9.83 

8. Оцене из наставних предмета релевантних за избор: 

Алгоритми и структура података – 10, Увод у Web и интернет технологије – 10, Објектно 

оријентисано програмирање – 10, Рачунарске мреже – 10, Учење на даљину – 10, 

Рачунарски алати – 10, Електроника за информатичаре – 10, Компјутерска графика и 

дизајн – 10, Комуницирање и односи са јавношћу – 10, Методика наставе информатике – 

10, Базе података – 10, Теорија информације – 10, Мултимедијални системи у настави 

информатике – 10, Оперативни системи – 10, Софтверско инжењерство – 10, Основи 

вештачке интелигенције – 10, Дизајнирање корисничког интерфејса – 10, Теорија 

информација и заштитно кодовање – 10, Електронско пословање – 10. 

9. Наслов завршног рада на основним академским студијама:  

Дизајн и имплементација апликације систем за евиденцију о запосленима 

10. Наслов и оцена дипломског рада или дипломског испита на основним 

студијама 

(за кандидате који су студирали по Закону о универзитету) 

/ 

11. Година уписа и завршетка мастер академских студија или магистарских 

студија:  

2021- , Потврда 

12. Наслов мастер рада или магистарске тезе:  

/ 

13. Студијска група, факултет, универзитет и успех на мастер академским 

студијама или на магистарским студијама: 

/ 

14. Година уписа на докторске студије, година завршетка, просечна оцена током 

студија    и назив студијског програма: 

/ 

15. Година пријаве докторске дисертације и назив докторске дисертације: 

/ 

16.  Студијска група, факултет и универзитет:  

/ 

Izvod.pdf
Drzavljanstvo.pdf
Diploma%20i%20dodatak.pdf
Uverenje%20o%20upisanom%20semestru.pdf


17. Место и трајање специјализација и студијских боравака у иностранству: 

/ 

       18. Знање светских језика - наводи: чита, пише, говори, са оценом одлично, врло 

добро,  добро, задовољавајуће 

      енглески – чита, пише, говори: одлично.  

III. КРЕТАЊЕ У ПРОФЕСИОНАЛНОМ РАДУ 

 

 

1. Установа, факултет, универзитет или фирма, трајање запослења и звање (навести сва): 

Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Одсек за 

информатику, Сарадник у настави од 17.02.2022. године. 

 

IV. ЧЛАНСТВО У СТРУЧНИМ И НАУЧНИМ АСОЦИЈАЦИЈАМА 

 

Друштво информатичара Косова и Метохије Потврда 

Члан рецензентске комисије из реда студента, коју образује Национално акредитационо 

тело Листа 

 

V. НАСТАВНИ РАД: 

 

Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Одсек за 

информатику, Сарадник у настави од 17.02.2022.године.  

 

 

а) Претходни наставни рад (пре избора у звање сарадника): 

 

1.  Педагошко искуство пре избора у звање сарадника: 

/ 

2.  Ангажаваност у одржавању вежби и семинара (на ком предмету, факултету, 

универзитету): 

 / 

3.  Број часова вежби недељно: 

/ 

б) Садашњи наставни рад (за реизбор у звање сарадника): 

 

1. Реизборност у звање сарадника (од – до, број): 

Сарадник у настави од 17.02.2022. године до 16.02.2023. године 

2. Назив предмета, година студија и број часова практичне наставе на основним и 

мастер академским студијама: 

 Архитектура и организација дигиталних рачунара, 1. година, (3+3);  

 Електроника за информатичаре, 1. година, (2+2);  

 Методика наставе информатике, 3. година, (4+3);  

 Мултимедијални системи у настави информатике, 3. година, (2+3);  

 Веб програмирање, 4. година, (4+4);  

 Објектно-оријентисано програмирање, 2. година, (2+3);  

Potvrda%20drustvo%20informaticara.pdf
Recenzenti.pdf


 Увод у веб и интернет технологије, 2. година, (3+8);  

 Учење на даљину, 3. година, (4+4),  

 Електронско пословање, 4. година, (4+4).  

 

в) Награде и признања универзитета, педагошких и научних асоцијација: 

/ 

г) Дидактичка средства (приручници, скрипте и сл. - наслов, аутор и година издања, 

издавач): 

/ 

д) Мишљење студената о педагошком раду сарадника, ако је формирано у складу 

са општим актом факултета  

Просечна оцена 9.68. 

ђ) Остало 

Добитник Доситејеве награде за изванредне резултате и достигнућа у образовању Линк 

Добитник похвалнице Природно-математичког факултета за изузетан успех у току студија 

Линк 

 

 

1. Стручне и научне публикације (оригинални наслов, аутори, година издања и 

издавач): 

/ 

2. Монографије, посебна поглавља у стручним и научним публикацијама (наслов, 

аутори, година издања и издавач): 

/ 

3. Референце међународног нивоа (публикације у међународним часописима): 

/ 

4. Референце националног нивоа у другим државама (публикације у страним 

националним часописима): 

/ 

5. Референце националног нивоа (публикације у домаћим часописима):  

/ 

6. Саопштења на међународним научним скуповима: 

/ 

7. Сопштења на домаћим научним скуповима: 

/ 

VI. СТРУЧНИ РАД (прихваћени или реализовани пројекти, патенти,  и др). 

  / 

VII. ПРИЗНАЊА, НАГРАДЕ И ОДЛИКОВАЊА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ  РАД              
            РАД: 

 
/ 

VIII. ОСТАЛО 

   

Објављен рад у часопису Природно-математичког факултета: 

/  

Учешће у организационим одборима: 

/ 

Учешће у раду Факултета: 

 

/ 

 

 

 

Sanja%20Bascarevic%20anketa.pdf
Dositejeva%20nagrada.pdf
Pohvalnica.pdf


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

 

На основу увида у приложену документацију Комисија закључује:  

 Кандидат Сања Башчаревић је завршио основне студије информатике са просечном 

оценом 9.83.  

 Школске 2021/22. године уписао је мастер студије на Одсеку за информатику 

Природно-математичког факултета у Косовској Митровици. 

 Као потврда рада и изузетног залагања у току студија, кандидат је добитник 

Доситејеве награде и похвалнице Природно-математичког факултета, 

Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици. 

 Кандидат је из наставних предмета релевантних за избор оцењен просечном 

оценом 10.00. 

Кандидат је изабран у звање Сарадника у настави од 17.02.2022. године. 

 

X. МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ И НА   

РАДНО МЕСТО СВАКОГ КАНДИДАТА ПОЈЕДИНАЧНО (до 1 / 2 стране       

        куцаног текста, са називом звања за које је конкурс расписан): 

 

На седници Наставно-научног већа Природно-математичког факултета, Универзитета у 

Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, одржаној дана 26.12.2022. 

год. донета је одлука бр. 946/1 од 26.12.2022. године да се формира Комисија у доле 

потписаном саставу, за избор у звање једног сарадника у настави, на конкурсу од 

12.12.2022. год., за научну област Рачунарске науке. 

На конкурс се у предвиђеном року пријавио један кандидат: 

1. Сања Башчаревић 

 

1. Сања Д. Башчаревић рођена је 06.09.2021. године у Косовској Митровици. Звање 

дипломирани информатичар стекла је 06.07.2021. године са просечном оценом 9,83 

на Природно-математичком факултету Универзитета у Приштини са привременим 

седиштем у Косовској Митровици. На истом факултету је школске 2021/22. године 

уписала мастер академске студије на Одсеку за информатику. 2022. године заснива 

радни однос на Природно-математичком факултету, на Одсеку за информатику, у 

звање Сарадник у настави за ужу научну област Рачунарство. 

Комисија за припрему извештаја једногласно је закључила да кандидат Сања Башчаревић, 

дипломирани информатичар, испуњава све услове за избор у звање сарадника у настави за 

научну област Рачунарске науке који су прописани Законом о високом образовању, 

Правилником о ближим условима за реизбор у звање наставника Универзитета у 

Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици и Статутом Природно-

математичког факултета, Универзитета у Приштини са привременим седиштем у 

Косовској Митровици. 

 

Odluka%20i.pdf


XI.       HPEHJlor3A 113EOP KA HHIIqATA y OHPEbFJ HO 3BAH>E CAPAHHHKA

y3HMajyhl4    y    o63MP    aHaJ"3y    6Iioi-pad)CKHx    noAaTaKa    ripM`jaBJbeHor    KaHH14AaTa,    Kao    H

MHlilji,eELe  o  Hcr]ylbeHoc"  ycjioBa  3£`  M36op  y  3Ball,e  H  Ha  paAIIo  MecTo  capaAH14K  y  HacTa814,

KOMpicHja     HpefljiaH(e     HacTaBHo-HayHHOM      Behy     HPHpoflHo-MaTeMa"qKor     ¢aKyjiTeTa,

y"Bep3HTeTa  y  rlpl4II]""  ca  HPMBpeMeH"  cefli4mTeM  y   KocoBCKoj  MHTpoBHI|H  Ha  ce

KaHHHAaT  Calba  BallltlapeBHh,  HHlijloMIIpallH  IIHdyopMa"i.ap  H3ABHPE  y  3Balbe  H  Ha

paj|Ho  MecTo  CAPAHHIIK y HACTABH  Ha  OflceKy  3a  IIH(I)opMa"Ky  3a  HayqHy  o6jlacT
PaHyHapcKe HayKe Ha liepHOA oH  I  (jeHHe)  roH14He.

HOTIIHCH tlJIAHOBA KOMHCHJE

Ap  MHjiaii  CaBMh,  BaHpeH"  rlpodyecop,
HPHpt]flHo-MaTeMa"HKH ¢aKyTITeT

KocoBCKa MHTpoBHI|a

Ap  MapKo CMHj"h, HoueHT,
I-Ipl4 iioflHo-MaTeMa"LIKH  dyal{yjiTeT

KocoBCKa MHTpoBHua

I-I;ir=iviHAHOMEHA:  M3BemTaj ce I"Ii]e

Ha IioTnHlile H3Beil]Taj .

KpaTKHx oflroBopa.  ca BaJ"j|HI"  rloflaul"a,

y o6J"Ky o6pacua, 6e3 HelioTpe6Hor TeKCTa.
Pa3BpcTaBaH,e     M     paH"palbe     paflttBa     H     MHAeKc     KOMIIeH'!eHul4je     BPHle     ce     oHHocHo

H3paqyHaBajy  ITpeMa IIpaBHTIHHKy  Ha,Tjiexlior  M14HHCTapcTBa.

qTlaH KOMHCHje KojH He xe]" Aa IioTiiHme  M3BeuTaj jep ce He i`jiaxe ca MHIIIjberbeM  BehHHe
qjlaHOBa  Ko.MHCHje,   HyxaH  je  Ha  yHece  y   H3BellJTaj   o6pa3Tlo`;i{eli,e,   oflHocHo  pa3jTore  36or
KojHx He "eT"


