
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ                                                               ОБРАЗАЦ - 2 
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА  
КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА 

-oбавезна садржина- 

I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 
 

1. Одлука о расписивању конкурса, орган и датум  доношења: 
Изборно веће Филозофског факултета у Новом Саду расписало је конкурс на 
електронској седници одржаној 26.-29.04.2022. године  

 
2. Датум и место објављивања конкурса: 

11.05.2022. године, Публикација националне службе за запошљавање Послови 
бр. 986 

 
3. Број сарадника са назнаком звања (сарадник у настави, асистент) и назив уже научне 

области: 
Два сарадника у настави за ужу научну област Педагогија 
 

4. Састав комисије са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назива уже 
научне области за коју је изабран у звање, датума избора у звање и назив факултета, 
установе у којој је члан комисије запослен: 
1. Др Слађана Зуковић, редовни професор за ужу научну област Педагогија, 

29.10.2018., Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду 
2. Др Јована Милутиновић, редовни професор за ужу научну област Педагогија,  

16.11.2017., Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду.  
3. Др Оливера Гајић, редовни професор за ужу научну област Педагогија, 

29.03.2013., Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду 

 
5. Пријављени кандидати: 

1. Симона Бекић 
2. Јована Турудић 

 



 2 
II. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

 
1. Име, име једног родитеља и презиме: Симона (Вера) Бекић 

 
2. Звање: дипломирани педагог 

 
3. Датум и место рођења: 13.02.1999, Нови Сад, Република Србија 

 
4. Садашње запослење, професионални статус, установа или предузеће: 

незапослена 
 

5. Година уписа и завршетка основних студија: 2017-2021. 
 

6. Студијска група, факултет и универзитет: Педагогија, Филозофски факултет, 
Универзитет у Новом Саду 

 
7. Успех на студијама: Просечна оцена 9,73 (девет и 73/100) 

 
8. Оцене из наставних предмета релевантних за избор: Увод у педагогију 1 (10),  

Увод у педагогију 2 (10), Теорија васпитања 1 (10), Теорија васпитања 2 (10), 
Савремене педагошке школе и правци 1 (10), Савремене педагошке школе и 
правци 2 (10), Андрагогија 1 (10), Андрагогија 2 (10), Дидактика 1 (10), 
Дидактика 2 (10), Методички системи и апликације (10), Теорије учења у 
настави (10) 

 
9. Наслов и оцена дипломског рада или дипломског испита на основним студијама 

(за кандидате који су студирали по Закону о универзитету): Није предвиђено 
програмом 

 
10. Година уписа и завршетка дипломских академских студија-мастер или 

магистарских студија: 2021. (мастер студије у току) 
 

11. Студијска група, факултет, универзитет и успех на дипломским академским 
студијама мастер или на магистарским студијама: МАС Педагогија, 
Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду (мастер студије у току). 

 
 

 
12. Наслов завршног рада на дипломским академским студијама-мастер или 

магистарске тезе: / 
 
13. Година пријаве докторске дисертације и назив докторске дисертације (за 

кандидате који су студирали по Закону о универзитету): / 
 
14. Година уписа на докторске студије, година завршетка, просечна оцена током 

студија и назив докторских студија: / 
 

15. Место и трајање специјализација и студијских боравака у иностранству:  
Хаен, Шпанија, једносеместрална студентска размена Erasmus+ 
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16. Знање светских језика - наводи: чита, пише, говори, са оценом одлично, врло 

добро, добро, задовољавајуће 
Енглески језик - чита (одлично), пише (одлично), говори (одлично) - поседује 
ТЕОFL iBT сертификат  
 Шпански језик - чита (задовољавајуће), пише (задовољавајуће), говори 
(задовољавајуће) 

 
17. Професионална оријентација (област, ужа област и уска оријентација): 

Педагогија 
 
III. КРЕТАЊЕ У ПРОФЕСИОНАЛНОМ РАДУ 

 
1 Установа, факултет, универзитет или фирма, трајање запослења и звање (навести 

сва): 
• Design for Change Serbia (март 2022 - мај 2022) - менаџер односа са 
јавношћу (плаћена пракса)  

 
IV. ЧЛАНСТВО У СТРУЧНИМ И НАУЧНИМ АСОЦИЈАЦИЈАМА: / 

 
V. НАСТАВНИ РАД: 

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

 
1. Педагошко искуство пре избора у звање асистента: / 

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

универзитету): / 
 

3. Број часова недељно (вежби и семинара): / 
 

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

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

2. Назив предмета, година студија и број часова практичне и семинарске 
наставе на основним и дипломским академским-мастер студијама: / 

 
3. Увођење нових области, наставних предмета и метода у наставном процесу:/ 

 
4. Руковођење – менторство у раду са студентима (семинарски, стручни радови 

и сл.):  
 

в) Награде и признања универзитета, педагошких и научних асоцијација:  
• Награда за најбољег студената Филозофског факултета за 2021.годину. 

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

издавач): / 
д) Мишљење студената о педагошком раду сарадника ако је формирано у 

складу са општим актом факултета: / 
ђ) Остало: / 
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1. Научне књиге (оригинални наслов, аутори, година издања и издавач): / 
 

2. Монографије, посебна поглавља у научним књигама (наслов, аутори, година издања 
и издавач): / 

 
3. Референце међународног нивоа (публикације у међународним часописима, 

међународне изложбе и уметнички наступи): / 
 

4. Референце националног нивоа у другим државама (публикације у станим 
националним часописима, самосталне или колективне изложбе, уметнички или 
спортски наступи на билатералном нивоу):/ 

 
5. Референце националног нивоа (публикације у домаћим часописима, самосталне или 

колективне домаће изложбе и уметнички или спортски наступи у земљи:  
Бекић, С., Малчић, Б. (2022). Пандемија Корона вируса и синдром сагоревања 
код студената, Педагошка стварност (прихваћен рад – приложен доказ) М52 

 
6. Саопштења на међународним научним скуповима: / 

 
7. Саопштења на домаћим научним скуповима: / 

 
8. Радови у којима је кандидат једини аутор и први коаутор:  

Бекић, С., Малчић, Б. (2022). Пандемија Корона вируса и синдром сагоревања 
код студената, Педагошка стварност (прихваћен рад – приложен доказ) М52 

 
9. Индекс компетентности: 1x1,5 (M52) = 1,5 

 
VI. СТРУЧНИ РАД (прихваћени или реализовани пројекти, патенти, законски            

текстови и др). 

 
VII. ПРИЗНАЊА, НАГРАДЕ И ОДЛИКОВАЊА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАД: 
• Награда за младе таленте и изванредна постигнућа Републике Србије - Доситеја 
за школску 2021/2022. 
• Награда Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду за најбољег 
студента за 2021. годину. 
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VIII. ОСТАЛО 

- Излагач на студентској конференцији „Сутра долази данас“ у Загребу (2021)  
- Видео креатор Youtube канала Хуманисте (2021-) 
- Асистент едукатор волонтер у Група 484 (2020-2021) 
- Асистент едукатор волонтер у Новосадски дечији културни центар (2019-

2020)  
- Асистент у писању пројеката у области социјалне заштите у Удружењу 

грађана за социјалну заштиту Превент (2016- ) 
- Реализатор радионица „Технике радионичарског рада у настави“ (2018) и 

„Настава будућности“ (2019), као облик вршњачке едукације на 
Филозофском фалутету. 

 

 IX. АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА (на једној страници куцаног текста): 
 
Кандидаткиња Симона Бекић уписала је основне академске студије педагогије школске 
2017/18. године, а завршила их школске 2020/2021.године, са високом просечном оценом - 
9,76 и стекла звање дипломирани педагог. За постигнуте резултате додељена јој је награда 
Филозофског факултета за најбољег студента за 2021. годину, а добитник је и награде за 
младе таленте и изванредна постигнућа Републике Србије - Доситеја, за школску 
2021/22.годину. Боравила је на једносеместралној студентској размени Erasmus+, Хаен, 
Шпанија. По завршетку основних, уписала је мастер академске студије педагогије на 
Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду (студије у току). Из свих предмета 
релевантних за избор кандидаткиња је оцењена са максималном оценом - 10 (десет). 
Поред наведеног, треба истаћи усмереност кандидаткиње ка научном раду, о чему сведочи 
један рад у кооауторству који ће бити објављен (приложена потврда) током ове године у 
националном часопису категорије М52, као и излагање на студентској конференцији 
„Сутра долази данас“ у Загребу, 2021. године. Током свог академског образовања, 
кандидаткиња Симона Бекић је дала свој допринос у раду раличитих организација: Design 
for Change Serbia (март 2022 - мај 2022) - менаџер односа са јавношћу; Youtube канал 
Хуманисте (2021-до данас) - видео креатор; Група 484 (2020-2021) - асистент едукатор 
волонтер; Новосадски дечији културни центар (2019-2020) - асистент едукатор волонтер; 
Удружење грађана за социјалну заштиту Превент (2016-до данас) - асистент у писању 
пројеката у области социјалне заштите. Своју усмереност за рад са студентима показала је 
кроз реализацију радионица „Технике радионичарског рада у настави“ (2018) и „Настава 
будућности“ (2019), као облик вршњачке едукације. Такође, 2019. године је успешно 
завршила обуку по акредитованом програму „Покретање услуге лични пратилац детета“. 
Кандидаткиња одлично говори енглески језик (поседује ТЕОFL iBT сертификат), а служи 
се и шпанским језиком.   
  
II. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

1. Име, име једног родитеља и презиме: Јована (Зоран) Турудић 
 

2. Звање: дипломирани педагог 
 

3. Датум и место рођења: 02.09.1998. Сремска Митровица 
 

4. Садашње запослење, професионални статус, установа или предузеће: Samsung 
Ambassador-Field Force Team (људски ресурси, обуке и тренинзи запослених), 
Yettel, Novi Sad. 
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5. Година уписа и завршетка основних студија: 2017-2021. 

 
6. Студијска група, факултет и универзитет: Педагогија, Филозофски факултет, 
Универзитет у Новом Саду 

 
7. Успех на студијама: Просечна оцена 9,58 (девет и 58/100) 

 
8. Оцене из наставних предмета релевантних за избор: Породична педагогија 1 (10), 
Породична педагогија 2 (10), Предшколска педагогија 1 (10), Предшколска 
педагогија 2 (10), Савремене педагошке школе и правци 1 (10), Савремене 
педагошке школе и правци 2 (10), Теорије и методике наставе (10), Дидактика 1 
(10), Дидактика 2 (10), Методика рада школског педагога (10), Теорије учења у 
настави (10), Рад педагога у другим институцијама (10) 

 
9. Наслов и оцена дипломског рада или дипломског испита на основним студијама (за 
кандидате који су студирали по Закону о универзитету): Није предвиђено програмом 

 
10. Година уписа и завршетка дипломских академских студија-мастер или магистарских 
студија: 2021. (мастер студије у току) 

 
11. Студијска група, факултет, универзитет и успех на дипломским академским 
студијама мастер или на магистарским студијама: Педагогија, Филозофски факултет, 
Универзитет у Новом Саду, (мастер студије у току). 
 

 
 

12. Наслов завршног рада на дипломским академским студијама-мастер или 
магистарске тезе: / 
 
13. Година пријаве докторске дисертације и назив докторске дисертације (за кандидате 
који су студирали по Закону о универзитету): / 
 
14. Година уписа на докторске студије, година завршетка, просечна оцена током студија 
и назив докторских студија: / 

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

 
16. Знање светских језика - наводи: чита, пише, говори, са оценом одлично, врло добро, 
добро, задовољавајуће:  
Енглески језик - чита (одлично), пише (одлично), говори (одлично) 
Шпански језик - чита (одлично), пише (одлично), говори (врло добро) 

 
17. Професионална оријентација (област, ужа област и уска оријентација): Педагогија 

 
III. КРЕТАЊЕ У ПРОФЕСИОНАЛНОМ РАДУ 

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

Samsung Ambassador (Field Force Team) - људски ресурси, обуке и тренинзи 
запослених, од новембра 2021.године, Yettel, Нови Сад. 
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IV. ЧЛАНСТВО У СТРУЧНИМ И НАУЧНИМ АСОЦИЈАЦИЈАМА 

Активан члан Педагошког друштва Војводине од 10.03.2022. 
 
V. НАСТАВНИ РАД: 

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

 
1. Педагошко искуство пре избора у звање асистента: / 

 
2. Ангажаваност у одржавању вежби и семинара (на ком предмету, факултету, 
универзитету): / 

 
3. Број часова недељно (вежби и семинара): / 

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

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

 
2. Назив предмета, година студија и број часова практичне и семинарске наставе 
на основним и дипломским академским-мастер студијама: / 

 
3. Увођење нових области, наставних предмета и метода у наставном процесу: / 

 
4. Руковођење – менторство у раду са студентима (семинарски, стручни радови и 
сл.): / 
 

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

г) Дидактичка средства (приручници, скрипте и сл. Наслов, аутор, година издања, 
издавач): / 

д) Мишљење студената о педагошком раду сарадника ако је формирано у складу 
са општим актом факултета: /  

ђ) Остало: / 
 
 
 

1. Научне књиге (оригинални наслов, аутори, година издања и издавач): / 
 

2. Монографије, посебна поглавља у научним књигама (наслов, аутори, година издања и 
издавач): / 
 
3. Референце међународног нивоа (публикације у међународним часописима, 
међународне изложбе и уметнички наступи): / 

 
4. Референце националног нивоа у другим државама (публикације у станим 
националним часописима, самосталне или колективне изложбе, уметнички или 
спортски наступи на билатералном нивоу): / 

 
5. Референце националног нивоа (публикације у домаћим часописима, самосталне или 
колективне домаће изложбе и уметнички или спортски наступи у земљи: / 
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6. Саопштења на међународним научним скуповима: / 

 
7. Сопштења на домаћим научним скуповима: / 

 
8. Радови у којима је кандидат једини аутор и први коаутор: / 

 
9. Индекс компетентности: / 

 
VI. СТРУЧНИ РАД (прихваћени или реализовани пројекти, патенти, законски   

текстови и др). 

 
VII. ПРИЗНАЊА, НАГРАДЕ И ОДЛИКОВАЊА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАД: 

Награда за младе таленте и изванредна постигнућа Републике Србије - Доситеја, за 
2021. и 2022.годину. 
  
VIII. ОСТАЛО 

- Волонтирање у Омладинским новинама Нови Сад од марта 2022.године - прихваћен 
за објављивање стручни текст „Улога педагога у школи - подршка, не казна“ у 
часопису Омладинске новине Нови Сад, јун 2022. (приложена потврда). 
- Активности у раду Педагошког друштва Војводине - учешће у реализацији 
пројекта сарадње са студентима с циљем промоције Педагошког друштва Војводине, 
часописа Педагошка стварност, а у сврху ширења свести о значају Педагогије као 
науке. 
- Стручна усавршавања: 
• Педагошко Друштво Војводине, Нови Сад, април 2022 - похађање вебинара „Које 

су могућности превенције проблема у понашању ученика у школској средини? 
• Едит центар (програм Инфоплолис – омладински инфо центар), Нови Сад, 

фебруар 2018 – похађање дводневне обуке за радионичарски рад са младима. 
• Удужење Праксум и Секција за пословну психологију, Палић, мај 2021 – учесник 

конференциje „HR education and development“, намењене стицању практичних 
знања из области људских ресураса. 

• Факултет спорта и физичког васпитања, Нови Сад, јануар 2020. – положен 
стручни испит за стицање звања „спортско рекреативни водитељ“. 

• Факултет за медије и комуникацију, Београд, септембар 2021 – уписан курс 
Пропедевтика, са циљем даљег усавршавања у области психотерапије 
(Когнитивно-бихејвиорална терапија). 

 
IX. АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА (на једној страници куцаног текста): 
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Кандидаткиња Јована Турудић уписала је основне академске студије педагогије школске 
2017/18. године, а завршила их школске 2020/2021.године, са високом просечном оценом - 
9,58 и стекла звање дипломирани педагог. Добитник је награде за младе таленте и 
изванредна постигнућа Републике Србије - Доситеја, за школску 2021. и 2022. годину. По 
завршетку основних, уписала је мастер академске студије педагогије на Филозофском 
факултету Универзитета у Новом Саду (студије у току). Из свих предмета релевантних за 
избор кандидаткиња је оцењена са максималном оценом - 10 (десет). Активни је члан 
Педагошког друштва Војводине од почетка 2022.године, о чему сведочи и приложена 
потврда да је учествовала у реализацији пројекта сарадње са студентима с циљем 
промоције Педагошког друштва Војводине, часописа Педагошка стварност, а у сврху 
ширења свести о значају Педагогије као науке. Волонтерски је ангажована је у 
Омладинским новинама Нови Сад од марта 2022.године, где је као волонтер-текстописац 
објавила стручни текст „Улога педагога у школи - подршка, не казна“. Поред наведеног, 
кандидаткиња се стручно усавршавала у различитим областима: Педагошко Друштво 
Војводине, Нови Сад, 2022 - похађање вебинара „Које су могућности превенције проблема 
у понашању ученика у школској средини?; Едит центар (програм Инфоплолис – 
омладински инфо центар), Нови Сад, 2018 – похађање дводневне обуке за радионичарски 
рад са младима; Удужење Праксум и Секција за пословну психологију, 2021 – учесник 
конференциje „HR education and development“; Факултет спорта и физичког васпитања, 
Нови Сад, 2020. – положен стручни испит за стицање звања „спортско рекреативни 
водитељ“; Факултет за медије и комуникацију, Београд, септембар 2021 – уписан курс 
Пропедевтика, са циљем даљег усавршавања у области психотерапије (Когнитивно-
бихејвиорална терапија). Кандидаткиња Јована Турудић одлично говори енглески језик, а 
врло добро и шпански језик.   
 
X. МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ И НА 

РАДНО МЕСТО СВАКОГ КАНДИДАТА ПОЈЕДИНАЧНО (на 1/2 стране 
куцаног текста, са називом звања за које је конкурс расписан): 

На расписани конкурс пријавила су се два кандидата: Симона Бекић и Јована Турудић.  
На основу анализе приложене документације, Комисија закључује следеће: 
 
1. Кандидаткиња Симона Бекић у потпуности испуњава све законом прописане услове за 
избор у звање и на радно место сарадника у настави за ужу научну област Педагогија: 

- завршила је основне академске студије из одговарајуће области са укупном 
просечном оценом изнад 8 (осам), 

- студенткиња је одговарајућег мастер студијског програма на Филозофском 
факултету (МАС Педагогија) 

- има максималну оцену из свих предмета релевантнх за избор. 
 

2. Кандидаткиња Јована Турудић у потпуности испуњава све законом прописане услове 
за избор у звање и на радно место сарадника у настави за ужу научну област Педагогија: 

- завршила је основне академске студије из одговарајуће области са укупном 
просечном оценом изнад 8 (осам), 

- студенткиња је одговарајућег мастер студијског програма на Филозофском 
факултету (МАС Педагогија) 

- има максималну оцену из свих предмета релевантнх за избор. 
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XI. ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ОДРЕЂЕНО ЗВАЊЕ САРАДНИКА 

 
На основу анализе представљених података и приложене документације, Комисија 
једногласно предлаже Изборном већу Филозофског факултета Универзитета у Новом 
Саду да кандидаткиње Симону Бекић и Јовану Турудић изабере у звање сарадника у 
настави за ужу научну област Педагогија и да са њима заснује радни однос. 
 
 
Нови Сад, 01.06.2022.                                                  ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 
 
 

_________________________________ 
др Слађана Зуковић, редовни професор, председник Комисије  

 
 

_________________________________ 
др Јована Милутиновић, редовни професор, члан  

 
 

_________________________________ 
др Оливера Гајић, редовни професор, члан  

 
 

 
НАПОМЕНА: Извештај се пише навођењем кратких одговора, са валидним подацима, у 
облику обрасца, без непотребног текста. 
Разврставање и рангирање радова и индекс компентенције врше се односно израчунавају 
према правилнику надлежног министарства. 
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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