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II. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

1. Име, име једног родитеља и презиме:  

Лука (Зоран) Пимић 

Марија (Дејан) Спасојевић 

2. Звање: Струковни васпитач, Сарадник у настави 

3. Датум и место рођења, адреса:  

8.4.1997., Ваљево, Република Србија; Браће Величковић 9, 14000 Ваљево 

10.07.1997. Шабац, Република Србија, Краља Петра I, 223, Поцерски Причиновић 

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

5. Година уписа и завршетка високог образовања, универзитет, факултет, назив студијског 

програма (студијска група), просечна оцена током студија и стечени стручни, односно 

академски назив:  

2017- 2020; Академија струковних студија, Одсек студија за васпитаче и медицинске 

сестре васпитаче; студијски програм - струковни васпитач; 9,13; струковни васпитач 

2017- 2020; Академија струковних студија, Одсек студија за васпитаче и медицинске 

сестре васпитаче; студијски програм - струковни васпитач; 9,26; струковни васпитач 

6. Година уписа и завршетка специјалистичких, односно магистарских студија, 

универзитет, факултет, назив студијског програма, просечна оцена током студија, 

научна област и стечени академски назив: Наслов специјалистичког рада, односно 

магистарске тезе: / 

7. Универзитет, факултет, назив студијског програма докторских студија, година уписа, 

научна област и просечна оцена: / 

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

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

добро, задовољавајуће: 

10. Област, ужа област:  / 

11. Место и трајање специјализација и студијских боравака у иностранству: / 

12. Кретање у професионалном раду (установа, факултет, универзитет или фирма, трајање 

запослења и звање - навести сва звања): / 

13. 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) у току последњег изборног периода / 
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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 / 

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  

- Кандидаткиња Марија Спасојевић стекла искуство рада у школици спорта „Здрави и 

Фит Клинци“ у раду са децом узраста од 3. до 5. године. У оквиру ове школице, радила 

као аниматор на спортским рођенданима који су новина у граду Шапцу.   

12. Признања, награде и одликовања за професионални рад: 
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а) у ранијем периоду / 

б) у току последњег изборног периода / 

13. Остало:  

- Савладали програм обуке „Педагошки метод Марије Монтесори и његова 

примена у васпитно-образовном раду“, одржане 03-04.11.2018.године у Школи 

за основно и средње образовање „Милан Петровић са домом ученика у Новом 

Саду. 

- Учествовали у организацији и реализацији традиционалне ускршње манифестације за 

децу предшколске установе ПУ „Наше дете“ (април 2018).  

- Учествовали у организацији и реализацији хуманитарне продајне изложбе  у сарадњи 

са Црвеним крстом, која је трајала два дана. Прикупљена средства од хуманитарне 

изложбе била су намењена социјално угроженој деци из непотпуних породица (април 

2018). 

- Након успешне Хуманитарне продајне изложбе, учествовали у набавци и транспорту 

неопходних средстава, технике и основних животних намирница, за побошљавање 

услова живота деце и самохраног родитеља у социјално угроженој породици у Белој 

Реци (април 2018). 

- Кандидат Лука Пимић учествовао је као представник Академије струковних студија 

Шабац, на спортској манифестацији ,,Вишијада 2018", одржаној у Бугарској, на којој је 

заједно са колегама освојио треће место у кошарци (август 2018). 

- Учествовали у ишчитавању одломака довршених Лазаревићевих приповедака као део 

програма Поводом успешног довршетка Лазаревићевих приповедака: Тешан на село и 

Побратими, одржана је књижевна свечаност у част Лази К. Лазаревићу у просторијама 

Академије струковних студија (децембар 2018).  

- Учествовали у организацији и реализацији интерактивних радионица и у новогодишњој 

представи, одржаних на Академији струковних студија у Шапцу за децу из Предшколске 

установе „Наше дете“, као и за децу из Центра за породични смештај (децембар 2018). 

- Учествовали у хуманитарној новогодишњој изложби, на којој су били изложени 

различити предмети и украси од амбалажног материјала, који су направили студенти у 

сарадњи са Oсновном школом „Николај Велимировић“. Овим хуманим гестом 

улепшани су предстојећи празници социјално угроженој деци из непотпуне породице и 

да направљени пакетићи за угрожену децу са Косова и Метохије (децембар 2018). 

- Учествовали у планираној хуманитарној акцији која се састојала из два дела. Први део 

акције састојао се од прављења пакетића за угрожену децу са Косова и Метохије у 

сарадњи са удружењем ХО „Сви за Космет“. Други део подразумевао је да се од 

преосталог новца купе потребна средства социјално угроженој породици Николић 

(јануар 2019).  

- Учествовали у организацији припреме декорације која се нашла на штанду током 

ускршњих празника, као и реализацији хуманитарне продајне изложбе. Прикупљена 
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средства од продаје ускршње декорације донирана су у Хуманитарну донацију БУДИ 

ХУМАН за Хеленин живот (април 2019).  

- Учествовали у организацији и реализацији новогодишње представе која се одржала у 

два дана у просторији Вртића „Младост“за децу из две различите узрасне групе 

(децембар 2019). 

- Учествовали у организацији и реализацији Хуманитарне продајне изложбе. Средства 

прикупљена од продајне изложбе, намењена су за прављење новогодишњих пакетића 

за угрожену децу са Косова и Метохије, заједно у сарадњи са организацијом ХО „Сви за 

Космет“ (децембар 2019). 

IV. ПЕДАГОШКА СПОСОБНОСТ И ДОПРИНОС У НАСТАВИ: 

а) Претходни наставни рад: 

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, на 

предмету, са фондом часова): / 

4. Оцена приступног предавања: / 

б) Садашњи наставни рад (за избор у више звање) 

1. Назив студијског програма, предмета (модула, курса), година студијског програма и 

фонд часова (по врстама и степенима студија): / 

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

3. Увођење нових метода у реализацији наставе и развоју квалитетног материјала за 

употребу у настави (задатака, демонстрационих огледа, групних радова и сл.): / 

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 сарадника ако је формирано у складу са 

општим актом високошколске установе: / 

8. Остало: / 

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 150 Правилника о условима, начину и поступку избора 

у звања наставника и сарадника. / 

VII. АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА (на једној страници куцаног текста): 
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Кандидат Лука Пимић, сем остварене високе просечне оцене током основних студија, 

учествовао је у спортској манифестацији, као и организацији и реализацији великог броја 

хуманитарних акција и на тај начин допринео промовисању рада Школе. У свом раду испољио 

је марљивост и ефикасност у наставним и ваннаставним  активностима, колегијалност и 

склоност тимском раду. Кандидат је одговоран, савестан и дисциплинован, заинтересован за 

научно-истраживачки рад и стручно усавршавање. 

Кандидаткиња Марија Спасојевић је у току школовања показала да поседује организационе 

способности, комуникацијске вештине и да одговорно, посвећено и савесно приступа свим 

наставним и ваннаставним активностима у које је била укључена. Анагажовање кандидаткиње 

у различитим акцијама, учешће у обуци и школици спорта показују њену спремност да 

унапређује компетенције и стручно се усавршава. Кандидаткиња је кроз израду завршног рада 

показала потенцијал за стручно-истраживачки рад.   

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

ПОЈЕДИНАЧНО 

 

На основу детаљне анализе биографије и образовања кандидата Комисија констатује да је 

кандидат Лука Пимић у току досадашњих студија стекао знање и образовање , које је захтевано 

Конкурсом, и које ће моћи ефикасно да примени у раду са студентима. Имајући у виду 

досадашње резултате и непосредно искуство са кандидатом у току основних и мастер студија, 

Комисија сматра да Лука Пимић представља кандидата који може значајно допринети даљој 

афирмацији наставног процеса на Одсеку. Приказано образовање и искуство кандидата, које је 

стицао кроз досадашње студије, волонтерски ангажман и праксу, уверава чланове Комисије за 

писање овог реферата да кандидат Лука Пимић испуњава услове (прописане Законом о 

високом образовању и услове предвиђене Правилником о условима, начину и поступку избора 

у звања наставника и сарадника на Одсеку студија за васпитаче и медицинске сестре васпитаче 

у Шапцу) за избор у звање сарадника у настави  из уже области Стручна пракса .  

На основу увида у сва непоходна документа: Комисија је утврдила да кандидат Лука Пимић  

испуњава предвиђене услове за избор у звање сарадника у настави за  за  ужу  област Стручна 

пракса. 

 

Детаљним увидом у биографију кандидаткиње Комисија констатује да је  кандидаткиња 

Марија Спасојевић у току досадашњих студија стекла знање и образовање, које је захтевано 

Конкурсом, и које ће моћи ефикасно да примени у раду са студентима. Приказано образовање 

и искуство кандидаткиње, које је стекла током школовања и учешће у различитим 

активностима, уверава чланове Комисије за писање овог реферата да кандидакиња Марија 
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Спасојевић (прописане Законом о високом образовању и услове предвиђене Правилником о 

условима, начину и поступку избора у звања наставника и сарадника на Одсеку студија за 

васпитаче и медицинске сестре васпитаче у Шапцу) за избор у звање сарадника у настави за 

ужу област  Стручна пракса. На основу увида у сва непоходна документа: Комисија је утврдила 

да кандидаткиња Марија Спасојевић  испуњава све законске, формалне и суштинске услове 

наведене у конкурсу, као и све критеријуме који се примењују за избор у звање сарадника у 

настави за ужу  област Стручна пракса. 

 

IX. ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ОДРЕЂЕНО ЗВАЊЕ  

 

На основу увида у документацију и образовање Комисија је закључила да кандидат испуњава 

услове предвиђене Законом о високом образовању за избор у звање сарадника у настави. 

Свеобухватном анализом расположиве документације Комисија је утврдила да кандидат има 

одговарајуће образовање и да испуњава критеријуме захтеване Конкурсом. Кандидат похађа 

мастер струковне студије. Комисија предлаже Наставно-стручном већу Одсека студија за 

васпитаче и медицинске сестре васпитаче у Шапцу да се кандидати Лука Пимић и Марија 

Спасојевић изаберу у звање сарадника у настави за ужу  област Стручна пракса. 

 

ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

 

• Др Љиљана Станков, професор струковних студија за ужу научну област Педагогија у 

Академији струковних студија Шабац, избор у звање 2012, председник комисије; 

 

 

• Др Мира Јовановић, професор струковних студија за ужу научну област Педагогија у 

Академији струковних студија Шабац, избор у звање 2017, члан комисије; 

 

 

• Др Кристина Крстић, виши предавач за ужу научну област Педагогија у Академији 

струковних студија Шабац, избор у звање 2020, члан комисије. 

 

 

 

Члан комисије који не жели да потпише извештај јер се не слаже са мишљењем већине 

чланова комисије, дужан је -да унесе у извештај образложење, односно разлоге због којих не 

жели да потпише извештај. 
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