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1I3BJEIIITAJ KOMIICIIJE 
o npuja6.!bellUM Ka1l0UOamUMa 3a u360p lIacma611UKa U capaOllUKa y 
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I. nO,lLA:U:H 0 KOHKYPCY 

O)l)IYKa 0 paCIU1CHBaEbY KOHKypca, opraH H )]aTYM )]OHOIIIeEba O)]JIYK_e_:____ 


O)]JIyr<:a 6poj 01104-3.254112020; CeHaT YHHBep3HTeTa Y EaEboj JlYUH; 2.l1.2020. rO)]HHe 


Y)I{a HaynlHai)'MjeTHwIKa 06JIacT: 

KHHe3HOJIOmja Y crropTY 

Ha3HB ¢aKYJITeTa: 

ifP9i KaHnnnaTa Kojn ce 6npajy 

,l(aT)'M H MjecTo o6jaBJhHBaEba KOHKypca: 

18.11.2020. rO)]HHe; )]HeBHe HOBHHe ,,[JIac CprrcKe" H Be6 cTpamfUa YHHBep3HTeTa Y 

Ealhoj JIYUH 

CacTaB KOMHcHje: 

a) rrpo¢.)]p TorrmH.~a CTojaHoBHn, pe)]OBHH rrpo¢ecop, <DaKYJITeT ¢H3wIKor 

BacrrHTalha H crropTa, YHHBep3HTeT Y Ealhoj JIYUH, ~a HaynlHa 06JIaCT 

KHHe3HOJIOmja Y crropTY, rrpe)]cje)]HHK 

6) rrpo¢. )]P BJIaTKo illerrapoBHn, pe)]OBHH rrpo¢ecop, <DaKYJITeT 3a TjeJIeCHH o)]roj H 

crropT, YHHBep3HTeT Y TY3JIH, ~a HaynlHa 06JIaCT CrropTcKe Hrpe, 'lJIaH 

B) rrpo¢. )]P I1rop BYllKOBHn, pe)]OBHH rrpo¢ecop, <DaKYJITeT ¢H3H'lKOr BacrrHTalha H 

crropTa, YHHBep3HTeT Y Ealhoj JIYUH, ~a HaYllHa 06JIaCT KHHe3HOJIOmja y 
crropry,'lJIaH 



Пријављени кандидат: 

проф. др Слободан Симовић 

II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

а) Основни биографски подаци : 

Име (име оба родитеља) и презиме: Слободан (Саво, Ђемила) Симовић 

Датум и мјесто рођења: 04.10.1960. године, Бања Лука 

Установе у којима је био запослен:  Факултет физичког васпитања и 

спорта, Универзитет у Бањој Луци;  

 Кошаркашки клуб „Телеком Баскет“ 

Бон 

 Кошаркашки клуб „Млади 

Крајишник“ Бања Лука; 

 Кошаркашки клуб „Борац“ Бања Лука 

Радна мјеста:  Доцент и ванредни професор на 

Факултету физичког васпитања и 

спорта; 

 Кошаркашки тренер 

Чланство у научним и стручним 

организацијама или удружењима: 

 Главни и одговрни уредник научног 

часописа „СпортЛогиа“, Бања Лука; 

 Уредник спортске редакције 

„Енциклопедије Републике Српске“, 

Академија наука Републике Српске, 

Бања Лука; 

 Рецензент међународног часописа 

„Sports“ Базел, Швајцарска. 

  

б) Дипломе и звања: 

Основне студије 

Назив институције: Факултет за менаџмент у спорту 

Звање: Менаџер тренажне технологије кошарка 

Мјесто и година завршетка: Београд, 2003 

Просјечна оцјена из цијелог студија: 9,93 

Постдипломске студије: 

Назив институције: Факултет за менаџмент у спорту 

Звање: Магистар наука менаџмента у спорту 

Мјесто и година завршетка: Београд, 2006 

Наслов завршног рада: Стартегијско управљање развојем 

кошаркашког савеза Босне и 

Херцеговине у периоду 2006-2015. 

године 

Научна/умјетничка област (подаци из 

дипломе): 

Менаџмент у спорту 

Просјечна оцјена: 10,00 



Докторске студије/докторат: 

Назив институције: Факултет за менаџмент у спорту 

Мјесто и година одбране докторске 

дисертација: 

Београд, 2008 

Назив докторске дисертације: Прилог повећању такмичарске 

успјешности на примјеру свјетских 

првенстава у кошарци у периоду 1998-

2007. година 

Научна/умјетничка област (подаци из 

дипломе): 

Менаџмент у спорту 

Претходни избори у наставна и научна 

звања (институција, звање, година 

избора) 

Факултет физичког васпитања и спорта; 

Универзитет у Бањој Луци, доцент – 

2009., ванредни професор – 2014.  

  

в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 

Радови прије посљедњег избора/реизбора 
(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 19. или члана 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.) 

 

УКУПАН БРОЈ 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.) 

 

Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број бодова сврстаних 

по категоријама из члана 21.) 

 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:  

 

д) Стручна дјелатност кандидата: 

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

 

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

 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:  

 

 



III. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

Прегледом конкурсне документације кандидата др Слободана Симовића, Комисија је 

утврдила сљедеће: 

1. Кандидат је у достављеној биографији назначио да је завршио Факултет физичке 

културе Универзитета у Сарајеву 1984. године као најбољи студент свих генерација 

са просјечном оцјеном 9,67. Обзиром да у конкурсној документацији није достављена 

овјерена фотокопија Дипломе нити Увјерење о просјечној оцјени, Комисија је 

дописом број 11/1.1188/20 од 28.12.2020. године тражила да кандидат накнадно на 

протокол Факултета достави потребну документацију. Кандидат ни након датог рока 

није доставио тражену документацију. 

2. Кандидат је доставио овјерену фотокопију Дипломе о стеченом високом образовању 

Факултета за менаџмент у спорту Универзитета „Браћа Карић“ из Београда, из које је 

видљиво да је студије уписао школске 2002/2003 и завршио 30.12.2003. године у 

звању Менаџер тренажне технологије кошарка. Кандидат није доставио Увјерење о 

просјечној оцјени са пописом положених испита. Комисија је дописом број 

11/1.1188/20 од 28.12.2020. године тражила од кандидата да накнадно на протокол 

Факултета достави предметно Увјерење, као и План студијског смјера Менаџмент у 

спорту, како би могла да има увид у дужину трајања студија и структуру наставних 

предмета са оптерећењем, обзиром да се из достављене овјерене фотокопије Дипломе 

види да је студиј трајао само једну школску годину. Кандидат ни након датог рока 

није доставио тражено Увјерење. 

3.  Кандидат је доставио овјерену фотокопију Дипломе о стеченом академском називу 

Магистра наука манаџмента у спорту Факултета за менаџмент у спорту Универзитета 

„Браћа Карић“ из Београда, из које је видљиво да је постдипломске студије уписао 

школске 2004/2005 и завршио 13.10.2006. године, али није видљива просјечна оцјена 

студирања. Кандидат није у конкурсној документацији доставио Увјерење о 

просјечној оцјени са пописом свих положених испита. Комисија је дописом број 

11/1.1188/20 од 28.12.2020. године тражила од кандидата да накнадно на протокол 

Факултета достави предметно Увјерење, што је он и учинио дана 13.01.2021. године. 

4. Кандидат  је доставио овјерену фотокопију Дипломе о стеченом научном степену 

доктора наука манаџмента у спорту Факултета за менаџмент у спорту Универзитета 

„Браћа Карић“ из Београда, из које је видљиво да је докторску дисертацију одбранио 

27.03.2008. године у научној области Менаџмент у спорту. 

На основу доступне конкурсне документације, Комисија је мишљења да кандидат др 

Слободан Симовић није доставио потребну документацију која је назначена у 

ПОСЕБНИМ УСЛОВИМА под римским бројем Iа расписаног Конкурса, и то: 1) 

Увјерење о просјечној оцјени оствареној на основним студијама Факултета физичке 

културе Универзитета у Сарајеву и 2) Увјерење о просјечној оцјени оствареној на 

основним студијама Факултета за менаџмент у спорту Универзитета „Браћа Карић“ у 

Београду. 

Комисија посебно указује на чињеницу да су завршене основне студије Менаџмента у 

спорту спорне. Из овјерене фотокопије Дипломе се јасно види да је кандидат уписао 

студије школске 2002/2003 и да су оне трајале само једну школску годину, без икаквих 

података о неким претходним студијама на другим факултетима. Комисија сматра да 

кандидат није доставио документацију која недвосмислено доказује да је завршио 

дипломске студије у трајању од 4 године, те Комисија не може са пуном одговорношћу 

(сходно потписаној Изјави о сагласности и одговорности чланова Комисије) да тврди у 

Извјештају да је др Слободан Симовић завршио икакве дипломске студије. 



 
На основу напријед наведених чињеница, које указују на недостатак релевантне 

документације тражене у Конкурсу за избор наставника у ужој научној области 

Кинезиологија у спорту, као и чињеници да су Дипломе и звања кандидата на сва 

три циклуса студија из области Менаџмента, а не из уже научне области за коју се 

бира, Комисија сматра да кандидат др Слободан Симовић не испуњава тражене 

услове из расписаног Конкурса и предлаже да се не бира у звање наставника у 

ужој научној области Кинезиологија у спорту. 

Уколико се на Конкурс пријавило више кандидата у Закључном мишљењу обавезно је навести ранг 

листу свих кандидата са назнаком броја освојених бодова, на основу које ће бити формулисан 

приједлог за избор 

 

 

У Бањој Луци, 15.01.2021. године 

 

 

Потпис чланова комисије 

1.   

 (Проф. др Топлица Стојановић) 

2.  

 (Проф. др Влатко Шепаровић) 

3.  

 (Проф. др Игор Вучковић) 


