
 
Образац – 1

 
 
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ   
ФАКУЛТЕТ:  
  

ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ 
о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадника у звање

 

I. ПОДАЦИ О КОНКУРСУ 

 
Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке: 
Одлука Сената Универзитета у Бања Луци, бр. 02/04-303050-15.1/17 од 26.10.2017. 
 
Ужа научна/умјетничка област: 
Методика разредне наставе 
 
Назив факултета: 
Филозофски факултет Универзитета у Бања Луци 
 
Број кандидата који се бирају 
1 
 
Број пријављених кандидата 
1 
 
Датум и мјесто објављивања конкурса: 
Дана 08.11.2017.године,у дневном листу ,,Глас Српске“, Бања Лука. 
Састав комисије: 
 

1) проф.др Мирко Бањац, ванредни професор за ужу научну област Методика 
разредне наставе, Филозофског факултета у Бања Луци, предсједник; 
2) проф. др Тања Станковић-Јанковић,  ванредни професор за ужу научну област 
Методика васпитно-образовног рада, Филозофски факултет у Бања Луци, члан; 



3) доц. др Кристинка Селаковић,  доцент за ужу научну област Методика ликовне 
културе, Учитељски факултет у Ужицу, члан. 

 
 
 
 
Пријављени кандидати 
 

1. мр Татјана Зиројевић, виши асистент 
 

 

ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

Први кандидат 

а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Татјана (Мирко, Милија) Зиројевић 
Датум и мјесто рођења: 19.06.1981. године, Сарајево, БиХ 
Установе у којима је био запослен: Филозофски факултет Универзитета у 

Бања Луци, од 2009. године до данас 
Радна мјеста: Асистент, Филизофски факултет 

Универзитета у Бања Луци, од 2009 до 
2012. године. 
Виши асистент, Филозофског факултет 
Универзитета у Бања Луци, од 2012. до 
2017. године. 

Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

Удружење ликовних уметника Србије 
(УЛУС) од 2005. године. 

 
б) Дипломе и звања: 
Основне студије 

Назив институције: Академија ликовних умјетности у Бања 
Луци 

Звање: Дипломирани графичар – професор 
ликовне кутуре 

Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2004. године. 
Просјечна оцјена из цијелог студија: 8,68 

Постдипломске студије: 
Назив институције: Факултет ликовних уметности, Београд 
Звање: Магистар графике 
Мјесто и година завршетка: Београд, 27.07. 2008. године. 
Наслов завршног рада: ,,Нека друга димензија“ 
Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Графика 



Просјечна оцјена: 10,00 
Докторске студије/докторат: 

Назив институције: Педагошки факултет у Сарајеву 
Мјесто и година одбране докторске 
дисертација: 

---------- 

Назив докторске дисертације: ,,Егземплари ликовне умјетности као 
фактори мотивације нижег 
основношколског узраста“ 

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

----------- 

 
Претходни избори у наставна и научна 
звања (институција, звање, година 
избора) 

 
Универзитет у Бања Луци, одлуком 
Сената ,бр.05-90/09, од дана 29.01.2009. у 
звању асистента за ужу научну област 
Методика разредне наставе. 
Универзитет у Бања Луци, одлуком 
Сената,бр.02/04-3.351-49/12,од дана 
29.03.2012. у звању вишег асистента за 
ужу научну област Методика разредне 
наставе. 

 
в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 
Радови прије посљедњег избора/реизбора 
(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 19. или члана 20.) 

      
I. Представљање умјетничког дјела на манифестацијама од националног 

значаја, члан 20, тачка5.  
  

           Изложба студената магистарског студија Факултета ликовних уметности из 
Београда (2004). Градска галерија Смедерево. 
                                                                                                            Број бодова 10 
            Изложба новопримљених чланова УЛУС-а, Галерија Цвијета зузурић, Београд 
(2005).   

                                                                                                   Број бодова 10 
  

II. Представљање умјетничког дјела на манифестацијама од међународног 
значаја, члан 20, тачка 3.   

 
       Изложба међународног карактера у Градска галерија у Краљеву, 2006.године. 
 
                                                                                                            Број бодова 10 
 

Изложба међународне графичке радионице Смедерево,: Музеј Смедерево 
(2005). 

                                                                                                            Број бодова 10 



Изложба „Метод графике“, галерија Цвијета Зузурић, Београд 2006. године. 
 

 Број бодова 10 
       III.  Представљање комплексног умјетничког дјела – самостална изложба, члан 
20, тачка 1. 
 

 Изложба под називом „Нека друга димензија“, Галерија Графички центар, Београд, 
2008 године.  

 

                                                                                                                   Број бодова  20 
Радови послије последњег избора/реизбора 
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава  сврстаних  по категоријама из члана 
19. или члана 20.) 
       
   1. Оригинални научни рад од научног значаја, штампан у цјелини, члан 19, тачка 
15. 

 

            Богојевић, С., Зиројевић,Т. и Партало, С. (2013). Бајка и цртани филм као 
васпитни подстицаји ликовног иѕражавања дјеце предшколског узраста. Зборник 
радова са научног скупа Савремени токови у раном одгоју, бр. 1-2, (стр. 23–39). 
Зеница:  Педагошки исламски факултет. 
 

Приказ: Рад се бави анализом ликовног израза (цртежа) дјеце предшколског узраста 
примјеном специфичне методологије истраживања засноване на познавању дјечијег 
ликовног изражавања. Резултати добијени квалитативном анализом за потребе 
истраживања преведени су у одређени квантитет уз пуно уважавање узрасних 
разлика које се зорно очитавају у дјечијем ликовном изражавању. Предшколски 
значај извршеног истраживања огледа се још у једном покушају утврђивања шта у 
данашњем окружењу дјетета утиче на ликовно изражавање као и на укупни развој, не 
би ли одговорили на стално отворено питање педагогије КАКО подржати дијете у 
његовом развојном опхођењу са свијетом. Добијени резултати указују на постојање 
разлика у квалитету ликовног изражавања дјеце преедшколског узраста у зависности 
од тога да ли је подстицај за ликовну активност заснован на гледању цртаног филма 
или причању бајке у односу на узраст и пол дјеце. 

                           Број бодова  5
 

1. Оригинални научни рад од националног значаја, штампан у цјелини, члан 19, 
тачка 17 . 

Станковић-Јанковић, Т. и Зиројевић, Т. (2014). Улога учитеља у примјени егземплара 
ликовне умјетности у подстицању креативности ученика. У зборнику радова са 
научног скупа Критичко мишљење – фактор развоја науке и друштва, бр. 15 (стр. 
309–32). Бања Лука: Филозофски факултет.  
 

Приказ: Намјера ауторки овог рада је да укаже на значај примјене егземплара 
ликовне умјетности у раду са ученицима, њихову мотивациону вриједност. Такође, 
истражено је у каквом су односу ставови о примјени егземплара ликовне умјетности 
са ставовима о ликовној умјетности и раду са ученицима, с једне стране, те са 
подстицањем креативности ученика на часовима ликовне културе, с друге стране. 



Узорком су обухваћени учитељи и студенти ( будући учитљи). Уз то, важно је 
нагласити да егземплари ликовне умјетности подразумјевају примјере историје 
ликовне умјетности, односно репродукције провјерених аутора. Значај примјене 
егземплара ликовне умјетности ауторке виде у могућности да се унаприједи и развија 
визуелна култура ученика. Образовањем кроз умјетност, на овај начин, 
оспособљавамо ученике да критички приступају култури данашњег времена , јер 
развој визуелног мишљења и визуелне комуникације представља битну предпоставку 
процеса учења.  
                                                                                                                       Број бодова  2 

 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 77 бодова 
 
г) Образовна дјелатност кандидата: 
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  сврстаних по 
категоријама из члана 21.) 

Учешће у ликовним радионицама професора Мелисе Потер (САД), 2006 године. 
Број бодова 3.

 
Ликовна радионица професора Ингерлисе Расмусен (Данска), 2006 године. 

 Број бодова 3.

Ликовна радионица фотогравуре професора Уле Мадсен (Данска), 2006 године. Број 
бодова 3.

 
 
Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број бодова сврстаних 
по категоријама из члана 21.) 
 
         Од 2009. до 2013. ради у звању асистента нa одсјеку Учитељског студија, на 
предметима: Дјечије ликовно стваралаштво, Теорија ликовне форме, Ликовна 
култура, Увод у методику наставе ликовне културе и Методика ликовне културе. 
Била је ангажована на одсјеку Предшколског васпитања на предметима:  Дјечије  
ликовно стваралаштво, Ликовна култура и Методика ликовног васпитања. Такође је 
била ангажована на програму доквалификације професора разредне наставе као 
асистент. 
         Према анкети студената о квалитету наставе у периоду од три школске  године) 
кандидаткињи је додјељено 3,61 – 8 бодова. 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 17 бодова 
 
 



д) Стручна дјелатност кандидата: 
Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.)
 

       Од 2013 до 2017 у звању вишег асистента ангажована на одсјеку разредне 
наставе на предметима: Ликовна култура и Дјечије ликовно стваралаштво,  Методика 
наставе ликовне културе, као и на Одсјеку за предшколско васпитање, првог циклуса 
на предметима: Дјечије ликоно стваралаштво и Методика ликовног стваралаштва и 
другог циклуса на предмету Креативност и ликовно моделовање. 

Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 
(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.)
 

       Стручни рад 
 

       Кевић-Зрнић, С., Станковић-Јанковић, Т. и Зиројевић, Т. (2016). Ефикасност наставе у 
иновативним дидактичко-методичким моделима. Норма, бр. 2, стр. 269–288. Педагошки 
факултет у Сомбору: Универзитет у Новом Саду. 
 

Приказ:   У експерименталном истраживању ауторке се баве кључним питањем које уједно 
постављају као хипотезу: да ли ће иновативни дидактичко-методички модел наставе значајно 
утицати на ефикасност наставних часова. Током примјене експерименталног програма 
(педагошких радионица) опсервирани су наставни часови у експерименталној групи у којој 
примјењене технике ефикасног учења и контролној групи у којој нису уношене измјене. 
Кориштен је инструмент Ненада Сузића (види: Сузић, 2003) Еfx инструментариј за снимање 
наставног часа. Статистичком обрадом добијених налаза, ауторке долазе до значајних 
полазатеља ефикасности иновативних модела наставе. Потом, анализом варијансе у 
мултиваријантном дизајну (АNKOVA) долазе до спознаје да је виши ниво ефикасности 
наставних часова остварен захвалјујићи адекватном моделовању наставног процеса уз 
примјену техника ефикасног учења. То се даље значајно одразило на активност ученика, 
емоционалну климу на часовима, те приближило учење природи дјетета. Испитаници су 
препознали учење које је блиско игри и интересовањима ученика што је резултирало 
квалитетнијом сарадничком комуникацујом,радном атмосфером и ангажованошћу свих 
ученика у експерименталној групи. Стога вриједи планирати, осмишљавати, реализовати и 
вредновати иновативне дидактичко-методичке моделе који ће ангажовати дјечије 
потенцијалеи водити их ефикасном учењу. 

             Број бодова 2

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 2 бода 
 

  II. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 
 

       На основу приложене документације и проведеног вредновања и бодовања, 
Комисија је констатовала да  кандидаткиња  испуњава услове који су предвиђени 
Законом о високом образовању и Правилником о поступку и условима избора 
наставника и сарадника на универзитету у Бањој Луци. 
      Укупан број сакупљених бодова из научне, образовне и стручне дјелатности 
кандидаткиње мр Татјана Зиројевић,  износи 96 бода.   
 
      Мр Татјана Зиројевић од 01.02.2009. године је запослена на Филозофском 
факултету Универзитета у Бања Луци у звању асистента, а од 29.03.2012. године у 



звању вишег асистента и изводи вјежбе из предмета који припадају ужој научној 
области за коју је конкурс расписан. 
      Поред тога кандидат мр Татјана Зиројевић је у завршној фази израде докторске 
дисертације и она је, с обзиром на ту чињеницу, наставни кадар на који Филозофски 
факултет рачуна као трајно рјешење у наредном периоду. 
 
      На основу свега наведеног Комисија са задовољством предлаже Наставно-
научном вијећу Филозофског факултета и Сенату Универзитета у Бања Луци да 
мр Татјана Зиројевић буде поново бирана у звање вишег асистента за ужу 
научну областа Методика Разредне наставе; предмети Увод у методику наставе 
ликовне културе, Методика наставе ликовне културе, Ликовна умјетност и 
дјечије стваралаштво и Ликовна форма. 
  
 
 
 
 
 
У Бањој Луци, 
15.01.2018  године 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Потпис чланова комисије : 

 
 
 

проф. др Мирко Бањац,  ванредни  професор за ужу 
научну област Методика разредне наставе, Филозофски 
факултет у Бањој Луци, предсједник 
 
 

 

проф. др Тања Станковић-Јанковић,  ванредни професор 
за ужу научну област Методика васпитно-образовног 
рада, Филозофски факултет у Бањој  Луци, члан 
 
 

 

доц. др Кристина Селаковић,  доцент за ужу научну 
област Методика ликовне културе, Учитељски факултет у 
Ужицу, члан. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 


