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

I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ

Конкурс објављен: 15.2.2012. у дневном листу „Глас Српске“
Ужа научна/умјетничка област: Помоћне историјске науке, предмети: Археологија и 
Музеологија
Назив факултета: Филозофски факултет Бања Лука 
Број кандидата који се бирају: 1 
Број пријављених кандидата: 3

II ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА

Први Кандидат
_________________________1. Основни биографски подаци________________________
Име, средње име и презиме: Ивана (Младен) Панџић 
Датум и мјесто рођења: 13.6.1979. Бања Лука 
Установе у којима је био запослен: Музеј републике Српске 
Звања/ радна мјеста: Кустос археолог одсјек за праисторију 
Научна/умј етничка област: Археологиј а;

Музеј савремене умјетности Републике Српске
Историчар умјетности -  библиотекар од 1.12. 2005. до 31.10.2006.;

Хонорарни предавач грчког језика на Студију за стране језике ВуМоз у Бањалуци.

Спољни сарадник (асистент-предавач) Филозофског факултета Бања Лука за 
предмет Археологија од 2007. године;
Научна/умј етничка област: Археологиј а;

Спољни сарадник (асистент-предавач) Филозофског факултета Бања Лука за 
предмет Музеологија од 2010. године;
Научна/умј етничка област:Музеологиј а;

Судски тумач за грчки ј език од 2007. године.

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима:
1СОМ-а и 1СМА№а од 2007;
Српског археолошког друштва од 2007;

2. Биографија, дипломе и звања



Основне студије:
Назив институције: Филозофски факултет, Национални и кападокијски Универзитет 
Атине, са просјечном оцјеном 7,30 -  врло добар (седам и 30/100) по грчком моделу 
оцјењивања
Мјесто и година завршетка: Атина 2004.

Постдипломске студије:
Назив институције:Филозофски факултет Београд са просјечном оцјеном 9,40 (девет и 
40/100)
Мјесто и година завршетка: Београд 2010.
Назив магистарског рада: Културне везе неолита Босне и Херцеговине са неолитом 
сусједних области
Ужа научна/умјетничка област: Археологија-праисторија

Докторат:
Назив институције:
Мј есто и година завршетка:
Назив дисертације:
Ужа научна/умјетничка област:

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

____________________3. Научна/умјетничка дјелатност кандидата________________
1. Радови прије последњег избора/реизбора

(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 33. или члана 34.)
2. Радови послије последњег избора/реизбора

(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодова сврстаних по 
категоријама из члана 33. или члана 34.)

Укупан број бодова: 0

______________________ 4. Образовна дјелатност кандидата______________________
1. Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) 
сврстаних по категоријама из члана 35)
2. Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) и број 
бодова сврстаних по категоријама из члана 35)

Укупан број бодова: 0

_______________________ 5. Стручна дјелатност кандидата_______________________
1. Стручна дјелатност прије последњег избора/реизбора

(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 36)
2. Стручна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора

И. Панџић 2010, Од Музеја Врбаске бановине до Музеја Републике Српске 
(1930-2010), Бања Лука 2010, 146-150 (3)_________________________________________



И. Панџић 2005, Двије изложбе: Путуј, Европо! И Представа у три чина, 
Часопис за књижевност и културу КРАЈИНА, година IV, број 13-14, Бања Лука 2005, 
147-152. (2)

Укупан број бодова: 5

Други кандидат

_________________________1. Основни биографски подаци___________________
Име, средње име и презиме: Љиљана (Драгољуб) Јевтић 
Датум и мјесто рођења: 15.9.1981. Београд
Установе у којима је био запослен: Земаљски музеј Босне и Херцеговине Сарајево 
Звања/ радна мјеста: Кустос за неолит и енеолит 
Научна/умјетничка област: Археологија
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима:

________________________ 2. Биографија, дипломе и звања________________________
Оснвне студије:
Назив институције: Филозофски факултет Београд са просјечном оцјеном 8,27 (осам и 
27/100)
Мј есто и година завршетка: Београд 2007.

Постдипломске студије:
Назив институције: Рударско-геолошко-грађевински факултет Тузла 
Мј есто и година завршетка: у току мастер студиј 
Назив магистарског рада:
Ужа научна/умјетничка област:

Докторат:
Назив институције:
Мј есто и година завршетка:
Назив дисертације:
Ужа научна/умјетничка област:

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

____________________3. Научна/умјетничка дјелатност кандидата________________
1. Радови прије последњег избора/реизбора

(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 33. или члана 34.)
2. Радови послије последњег избора/реизбора

(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодова сврстаних по 
категоријама из члана 33. или члана 34.)

Укупан број бодова: 0

4. Образовна дјелатност кандидата



1. Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) 

сврстаних по категоријама из члана 35)
2. Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) и број 
бодова сврстаних по категоријама из члана 35)

Укупан број бодова: 0

_______________________ 5. Стручна дјелатност кандидата______________________
1. Стручна дјелатност прије последњег избора/реизбора

(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 36)
2. Стручна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора

(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 36) 
Укупан број бодова: 0

Трећи кандидат:

_________________________1. Основни биографски подаци_____________________
Име, средње име и презиме:Миленко (Недо) Чупељић 
Датум и мјесто рођења:17.3.1983. Завидовићи
Установе у којима је био запослен: Средњошколски центар «Никола Тесла» Шамац 
Звања/ радна мјеста: Професор историје 
Научна/умјетничка област:
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима:

________________________ 2. Биографија, дипломе и звања________________________
Оснвне студије:
Назив институције: Филозофски факултет Бања Лука са просјечном оцјеном 8,59 (осам 
и 59/100)
Мј есто и година завршетка: Бања Лука 2010.

Постдипломске студије:
Назив институције:
Мј есто и година завршетка:
Назив магистарског рада:
Ужа научна/умјетничка област:

Докторат:
Назив институције:
Мј есто и година завршетка:
Назив дисертације:
Ужа научна/умјетничка област:

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

3. Научна/умјетничка дјелатност кандидата



1. Радови прије последњег избора/реизбора
(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 33. или члана 34.)

2. Радови послије последњег избора/реизбора
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодова сврстаних по 

категоријама из члана 33. или члана 34.)
Укупан број бодова: 0

______________________ 4. Образовна дјелатност кандидата______________________
1. Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) 
сврстаних по категоријама из члана 35)
2. Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) и број 
бодова сврстаних по категоријама из члана 35)

Укупан број бодова: 0

_______________________ 5. Стручна дјелатност кандидата______________________
1. Стручна дјелатност прије последњег избора/реизбора

(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 36)
2. Стручна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора

(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 36) 
Укупан број бодова: 0

III ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ

Након увида у приложену документацију кандидата Комисија сматра да кандидат број. 
3 Миленко Чупељић не испуњава основни услов јер нема звање археолога и што се до 
сада уопште није бавио археологијом и музејском делатношћу.
Други кандидат Љиљана јевтић испуњава основни услов -  завршене студије 
археологије и рад у престижној музејској институцији, али са скромним стручним 
искуством без самосталних истраживања и без учешћа у организацији изложби, и без и 
једног објављеног стручног рада.
Кандидат бр. 1 Ивану Панџић је у предности јер има завршен Постдипломски студиј, 
што већ 5 година ради у настави као асистент сарадник за предмет археологија и трећу 
годину за предмет Музеологија. И. Панџић има и далеко веће искуство у раду на 
теренским истраживањима, као археолог истраживач, али и у музејској делатности као 
кустос Музеја Републике Српске, где је поред осталог била и аутор праисторисјког 
дела сталне поставке овог Музеја. И. Панџић говори три страна језика енглески, 
њемачки и грчки и на путу је да пријави докторску дисертацију, у којој треба да 
валоризује резултата свог учешћа у међународним научно-истраживачким пројектима 
на простору републике Српске. Ивана Панџић је удата и мајка двоје дјеце.



Због свега тога Комисија предлаже да мр Ивана Панџић буде изабарана у звање 
Сарадника за ужу научну област Помоћне историјске науке, предмети: Археологија и 
Музеологија.

Чланови Комисије:

1.
Проф. др Славиша Перић

Проф. др Ђуро Тошић

'73.
Др Дубравка Николић

4.

5.

IV ИЗДВОЈЕНО ЗАКЉУЧНО МИШ ЉЕЊЕ

(Образложење члан(ов)а Комисије о разлозима издвајања закључног мишљења, са 
приједлогом једног кандидата за избор и назнаком за које звање се предлаже.) ________

Бања Ј1ука:19.4.2012. Члан(ови) Комисије:
1.

2 .


