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НАСТАВНО –НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА И
СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
Предмет: Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање Наставника
страног језика и вјештина за ужу научну научну област Специфични језици
(Класични језици – грчки и латински)
Одлуком
Наставно-научног/умјетничког
вијећа
Филозофског
факултета
у
Палама,Универзитета у Источном Сарајеву, број ННВ: 3377/19 од 12. 11. 2019. године,
именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја по
конкурсу, објављеном у дневном листу “Глас Српске“ од 6. новембра 2019. године године, за
избор у једног наставника страног језика и вјештина, ужа научна Специфични језици
(ужа образовна област Класични језици – грчки и латински) предмети: Старогрчки језик I и II
и Латински језик I и II.
ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ
Састав комисије1 са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назив научне области,
научног поља и уже научне/умјетничке области за коју је изабран у звање, датума избора у
звање и назив факултета, установе у којој је члан комисије запослен:
1. Др Снежана Вукадиновић, ванредни професор, предсједник
Научна област: Хуманистичке науке
Научно поље: Историјске, археолошке и класичне науке
Ужа научна/умјетничка област : Класичне науке (латински и старогрчки језик)
Датум избора у звање: 5. 6. 2019.
Универзитет: Универзитет у Новом Саду
Факултет/академија: Филозофски факултет Нови Сад
2. Др Ифигенија Радуловић, ванредни професор, члан
Научна област: Хуманистичке науке
Научно поље: Историјске, археолошке и класичне науке
Ужа научна/умјетничка област : Класични науке (латински и старогрчки језик)
Датум избора у звање: 6. 11. 2015.
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет Нови Сад
3. Др Јелена Марковић, редовни професор, члан
Научна област: Хуманистичке науке
Научно поље: Језик и књижевност
Ужа научна/умјетничка област : Специфични језици (англистика)
Датум избора у звање: 15. 7. 2019.
Универзитет у Источном Сарајеву
Филозофски факултет Пале

Комисија се састоји од најмање три наставника из научног поља, од којих је најмање један из уже
научне/умјетничке за коју се бира кандидат. Најмање један члан комисије не може бити у радном
односу на Универзитету у Источном Сарајеву, односно мора бити у радном односу на другој
високошколској установи. Чланови комисије морају бити у истом или вишем звању од звања у које се
кандидат бира и не могу бити у сродству са кандидатом.
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На претходно наведени конкурс пријавило се 1(један) кандидат:
1. Мр Маријана Млађеновић
На основу прегледа конкурсне документације, а поштујући прописане члан 87.
Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 73/10,
104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16), чланове 148. и 149. Статута Универзитета у
Источном Сарајеву и чланове 5., 6., 37., 38. и 392. Правилника о поступку и условима
избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву, Комисија за писање
извјештаја о пријављеним кандидатима за изборе у звања, Наставно-научном вијећу
Филозофског факултета Пале и Сенату Универзитета у Источном Сарајеву подноси
слиједећи извјештај на даље одлучивање:

ИЗВЈЕШТАЈ
КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА (РЕ)ИЗБОР У ЗВАЊЕ

I ПOДАЦИ О КОНКУРСУ
Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке
Одлуку о расписивању конкурса је донео Сенат Универзитета у Источном Сарајеву,
на V седници одржаној 30.10.2019.
Дневни лист, датум објаве конкурса
«Глас Српске», 6. 11. 2019.
Број кандидата који се бира:
један (1)
Звање и назив уже научне/умјетничке области, уже образовне области за коју је
конкурс расписан, списак предмета
Наставник страног језика и вјештина за ужу научну област Специфични језици
(ужа образовна област Класични језици – грчки и латински), Латински језик I и
Латински језик II, Старогрчки језик I и II
Број пријављених кандидата:
један (1)

II ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА
ПРВИ КАНДИДАТ
1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ
Име (име једног родитеља) и презиме
Маријана (Живан) Млађеновић
Датум и мјесто рођења
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У зависности од звања у које се кандидат бира, наводи се члан 37. или 38. или 39.

7. 5. 1978. Рума, држављанин БиХ-РС
Установе у којима је кандидат био запослен
2015 – до данас, Филозофски факултет -Пале
2005-2014. Филозофски факултет - Пале
2004-2005. Средња школа „Соколац“ - Соколац
Звања/радна мјеста
2015- до данас, Наставник страног језика и вјештина (Класични језицици: грчки и
латински) на Филозофском Факултету-Пале
2015- ..до данас у звању наставника страног језика и вјештина водила наставу из
латинског језика за студенте медицине и стоматологије на Медицинском факултету у
Фочи
2007-2014. асистент за предмете "Историја Старог Истока", "Историја Старе Грчке",
"Историја Хеленизма" и "Историја Старог Рима" (ужа научна област Историја cтарог
вијека) на Филозофском факултету-Пале
2008-2009. у звању асистента водила наставу из латинског језика за студенте
медицине и стоматологије на Медицинском факултету у Фочи
2005-2014. у звању асистента држала вјежбе из Класичних језика "Латински језик I и
II" и "Старогрчки језик I и II" на Филозофском факултету-Пале
2005-2007. асистент за предмете "Историја старог вијека I и II" на Филозофском
факултету-Пале
2004-2005. професор латинског језика у Средњој школи "Соколац" у Сокоцу у звању
дипломирани класични филолог
Научна област: Класичне науке
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима
- Члан удружења историчара Републике Српске «Милорад Екмечић».
2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА
Основне студије/студије првог циклуса
Назив институције, година уписа и завршетка
- Филозофски факултет Универзитет у Београду, 1997-2004.
Назив студијског програма, излазног модула
- Група за класичне науке: Дипломирани класични филолог. Кандидат је приложио
Потврду о изједначавању дипломе и звања дипломирани класични филолог са
класични филолог – мастер.
Просјечна оцјена током студија3, стечени академски назив:
Просјечна оцена током студија: 8, 38, а на дипломском испиту (клаузура) 9.
Просјечна оцјена током основних студија и студија првог и другог циклуса наводи се за кандидате
који се бирају у звање асистента и вишег асистента.
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Дипломирани класични филолог. Писмени дипломски рад Διόδωρος Σικελιώτης,
Βιβλιοθήκη (fragmenta libri XXIX, XXX) et Titus Livius, Ab Urbe condita (liber XL)
(Диодор са Сицилије: Библиотека (фрагменти из књига XIX, XXX) и Тит Ливије, Од
оснивања града, (књига XL) превод фрагмената из поменутих историографких дијела
који нису превођени на нашем говорном подручју са нарочитим акцентом на језичкој
и књижевној анализи.
Постдипломске студије/студије другог циклуса
Назив институције, година уписа и завршетка:
- Филозофски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву: 2010-2018.
Назив студијског програма, излазног модула:
- Постдипломски магистарски студиј Историје, смјер Историја старог вијека
- Просјечна оцјена током студија 9, 00. Академски назив: магистар историјских
наука.
Наслов магистарског рада:
-Почасни натписи из провинције Битиније као историјски извор
Ужа научна/умјетничка област:
- Историја старог вијека
Докторат/студије трећег циклуса:
- Кандидаткиња је тренутно на првој години докторских студија на Историји
(Историја старог вијека) на Филозофском факултету у Београду
Назив институције, година уписа и завршетка (датум пријаве и одбране дисертације):
Наслов докторске дисертације: Ужа научна област: Претходни избори у звања (институција, звање и период)
1. Пре овог реизбора кандидаткиња је била бирана у звање наставника страног језика
и вјештина, ужа научна област Специфични језици (ужа област образовања Класични
језици – грчки и латински на нематичним катедрама) на основу Одлуке Вијећа
Универзитета у Источном Сарајеву о избору у звање, број 01-С-260-XLII/15 од 18. 6.
2015. године, на период од пет година.
-У звање асистента за наставне предмете "ИСТОРИЈА СТАРОГ ВИЈЕКА I и II" , ужа
научна област Историја-Историја Старог вијека на основу Одлуке Вијећа
Универзитета у Источном Сарајеву о избору у звање, број 197-II/05 од 26.09.2005.
године, на период од пет година. Будући да је именована 3 године и 6 мјесеци
користила породиљско одсуство, изборни период је продужен за 3 године и 6 месеци
у складу са чланом 98. став 2. Закона о високом образовању.
3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА
Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора
-Gligor M. Samardžić, Marijana Ž. Mlađenović, „Zabilješke o antičkim bunarima na
komunikaciji Diluntum-Salluntum, Okrugli sto Godine razvoja i integracije – 2000 godina

namjesništva Publija Kornelija Dolabele u provinciji Dalmaciji, u organizaciji udruženja
BATHINVS u saradnji sa Filozofskim fakultetom – Odsjek za historiju u Sarajevu, 14. i 15.
novembra 2014. godine. Knjiga sažetaka na linku: www.bathinus.org/images/KnjigaSazetaka.pdf
-Маријана Ж. Млађеновић, Глигор М. Самарџић, „Забиљешке о античким бунарима
на комуникацији Diluntum-Salluntum“ / Зборник радова Филозофског факултета XVI
(2), уредник Вера Вујевић, Пале.- 2014, 211-219;
-Маријана Ж. Млађеновић, Глигор М. Самарџић, „Намјесништво и инфраструктурни
развој у провинцији Горњи Илирик/Далмацији у вријеме Публија Корнелија
Долабеле“ / Зборник радова Филозофског факултета XLIV (3), уредник Б.
Јовановић, Косовска Митровица. Пале. -2014, стр. 209-223.
-Глигор М. Самарџић, Маријана Ж. Млађеновић „Слобода исповиједања хришћанске
вјере на југу провинције Далмације (један примјер из III вијека)“ уредник Вера
Вујевић, Међународни тематски зборник са научног скупа (Пале, 6-8. јуни 2014) IX
(2/1), Пале: - 2015, стр. 87-94.
-Маријана Ж. Млађеновић „Босна и Херцеговина у дјелу Милана Будимира“ / Наука
и политика V-2, зборник радова са научног скупа (Пале, 22-23. мај 2010), уредник
Милош Ковачевић, Пале. -2011, стр. 105-113.
-Маријана Ж. Млађеновић „Фанула Папазоглу – човјек, наставник, научни
радник“ / Наука и настава на Универзитету III -2, зборник радова са научног
скупа (Пале, 17-18. мај 2008), уредник: Милош Ковачевић, Пале: Филозофски
факултет. - 2009, стр. 55-63.
-Маријана Ж. Млађеновић „Хеленске теме код академика Славка Леовца“/
Допринос Срба из Босне и Херцеговине науци и култури, зборник радова са
научног скупа (Пале, 20-21.мај 2006), уредник Милош Ковачевић, Пале:
Филозофски факултет. -2007, стр. 215-223.

Радови послије посљедњег избора/реизбора4
-Глигор Самарџић, Маријана Млађеновић, „Римска комуникација Resinum – Scodra“ /
Наука и стварност, зборник радова са научног скупа (Пале, 19. Мај 2019), уредник
Мишо Кулић, Пале. – 2019, 213-226;
У раду аутори презентују податке о римској комуникацији Resinum – Scodra (РисанСкадар) са успутним насељима. Преко археолошких налаза (остаци римског насеља,
пута, фрагменти миљоказа, колотечине, усјеци) са локалитета у Котору, Будви,
Навести кратак приказ радова и књига (научних књига, монографија или универзитетских уџбеника)
релевантних за избор кандидата у академско звање.
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Улцињу и Скадру и њихове анализе, поткрепљених писаном изворном грађом, као и
модерном литературом, аутори настоје да укажу на то да је ово подручје било
повезано мрежом римских комуникација као и да утврде убикацију путних станица
чији значај је неупитан у саобраћању на југу провинције Далмације.
-Маријана Млађеновић, „Поликарп је признао да је хришћанин – Мартириј Св.
Поликарпа, епископа смирнског, као пример хришћанског поимања мартира у једној
личности“Наука и стварност, књига резимеа (Пале, 19. мај 2019), уредник Мишо
Кулић, Пале. – 2019; линк:
http://ff.ues.rs.ba/files/docs/users/Urednik/Knjigarezimea2019.pdf
На основу вишезначности речи μάρτυς а посредством мартирија овог светитеља аутор
је настојао дати један дубљи увид у личност Поликарпа, хришћанског мартира, који
је својим животом и делом оставила неизбрисив траг у хришћанској цркви. Кроз
овакву врсту човекове свесне жртве за веру аутор је хтео на овом примеру да укаже
на њен утицај на формирање и очување континуитета хришћанске вере од 2. века,
када је овај мартир живео до 20. века, који је у цивилизаторском смислу донео
човеку многе овоземаљске благодати а за православне хришћане доба најстрашнијих
прогона.

-Маријана Млађеновић, „Царска зима у Никомедији 218-219. године“ Наука и
стварност, књига резимеа (Пале, 19. мај 2018), уредник Мишо Кулић, Пале. – 2018;
линк: http://ff.ues.rs.ba/files/docs/users/Urednik/knjiga-rezimea.pdf
Градске титуле за њихове носиоце биле су од великог значаја за градове на грчком
Истоку који су се борили за примат и биле су ствар престижа. Боравком цара Марка
Аурелија Антонина Елагабала (218-222) у Никомедији, у зиму, 218-219. године, који
је према изворима остао упамћен као пример терета и раскалашности, аутор је хтео
да покаже, на један симболични начин, како се могло „трговати“ градским титулама,
нарочито када је почасно звање као звање града неокора, који је имао царски храм и
који се старао о царском култу, било потврда о првенству града у провинцији.
Никомедија је за ово гостопримство добила звање „троструки неокор“ али оно више
нема значај као некад јер поред Никомедије има још градова који су добили ово
звање да би им га Елагабалов наследник, Александар Север, укинуо.
-Маријана Ж. Млађеновић, „У потрази за личним идентитетом-Артемидор из
Далдиса“, Међународна научна конференција Сеобе од антике до данас,Нови Сад,
Србија 14-15. април 2018. Књига резимеа на линку:
www.cii.ff.uns.ac.rs/assets/knjiga%rezimea.pdf ; Marijana Ž. Mlađenović, „In Search of
Personal Identity: Artemidorus from Daldis“, International Scientific Conference Migration
from Antiquity to the Present Days, Novi Sad , Serbia, 14-15 April 2018. Book of
Abstracts, s. link: www.cii.ff.uns.ac.rs/assets/knjiga%rezimea.pdf;
Питање идентитета за сваког појединца је кључно када се говори о његовој личности

и спознаји самога себе. Оно има своју вредност у сваком тренутку човековог развоја.
Важност и сложеност овог питања аутор је истакао на примеру Артемидора из
Далдиса, онироманта, интелектуалца, провинцијалца и светског путника из 2. века
нове ере. Артемидорово дело Сановник у којем осим тумачења снова својих сневача
даје и аутобиографске податке аутор користи као биографски и интелектуални
Артемидоров итинерар у свом покушају да макар делом осветли ову изнад свега
необичну интелектуалну фигуру.
-Маријана Ж. Млађеновић, „Артемидорова Симболика снова о осећању части у
човековим страховима и очекивањима (књижевност и стварност)“ / Наука и
стварност, зборник радова са научног скупа (Пале, 20. мај 2017), уредник Мишо
Кулић, Пале.- 2018, 579-604;
Психолошка снага части је једно од главних питања које се везују за човекову
личност као извор „акција“. Пажљивом анализом снова из Артемидоровог Сановника
посредством резултата модерне психоанализе аутор је дао увид у то колико је
осећање части оптерећивало античког човека, како се оно манифестовало у сновима
и животу, и то међу припадницима различитих друштвених категорија становништва
из градова римских провинција. Бавећи се несвесним античког човека аутор је преко
овог дела дао слику његове стварности у 2. веку нове ере када је дело настало.
4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА
Образовна дјелатност прије првог и/или /посљедњег избора/реизбора
С обзиром на то да је кандидаткиња по Закону користила породиљско одсуство у
трајању од три године и шест месеци, сада први пут иде на избор/реизбор те се
њен рад кумулативно оцјењује од 2005. године, када је изабрана за асистента на
Катедри за историју.
Од 2005. године започела је са радом као асистент на Катедри за историју
Филозофског факултета на Палама. Као асистент на Катедри за историју на
предметима "Историја старог вијека I и II" држала је вјежбе и на предметима
"Латински језик I и II" и "Старогрчки језик I и II" на Филозофском факултету на
Палама и „Латински језик“ за студенте медицине и стоматологије на Медицинском
факултету у Фочи. Осим наставе као асистент била је и секретар Катедре за
историју од 2005. до 2007. и од 2012. до 2014. године.
Показатељ квалитета рада наставника у образовној дјелатности се исказује и
резултатима студентске анкете. Као асистент на горе наведеним предметима
добијала је високе оцјене. Просечна оцјена укупне анкете за рад на предметима
Латински језик I и II у академској 2013/2014. години на Филозофском факултету
Универзитета у Источном Сарајеву је одличан (4, 65).

Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора
Након избора у звање наставника страног језика и вјештина, ужа научна област
Специфични језици (ужа област образовања Класични језици – грчки и латински на
нематичним катедрама) кандидаткиња је држала предавања и вјежбе на предметима
„Латински језик I и II“ на Филозофском факултету на Палама и „Латински језик и
медицинска терминологија“ за студенте медицине и стоматологије на Медицинском
факултету у Фочи. Показатељ квалитета рада наставника у образовној дјелатности се
исказује и резултатима студентске анкете. Као наставник на горе наведеним
предметима добијала је високе оцјене. У оцени студената у студентској анкети која
се проводи на Филозофском факултету Пале од последњег избора у зимском и
летњем семестру академске 2018/2019. године оцењена је просјечном оценом 5;
академске 2017/2018. године просјечном оценом 4.63; академске 2016/2017. године
просјечном оценом 4,87; академске 2015/2016. године 4,58.
5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА
Историја и књижевност Срба у Босни и Херцеговини – усмена традиција,
координатор доц. др Саша Кнежевић. Пројекат одобрен од стране Министарства
науке и технологије Републике Српске (број 19/6-020/961-266/10) 27. 12. 2010. године
у трајању од 1 године. Кандидат у статусу истраживача.
Други кандидат и сваки наредни ако их има (све поновљено као за првог кандидата).
6. РЕЗУЛТАТ ИНТЕРВЈУА СА КАНДИДАТИМА5
Интервју са кандидатом Маријаном Млађеновић обављен је 16. 12. 2019. године у
14:00 сати у просторијама Филозофског факултета Пале. Интервју је обављен у
присуству чланова комисије: проф. др Снежана Вукадиновић, председник
Комисије, проф. др Ифигенија Радуловић, члан Комисије, проф. др Јелене
Марковић, члан Комисије. Из разговора са кандидатом Комисија је констатовала да
се ради о одговарајућем кандидату за мјесто које се тражи конкурсом.
7. ИНФОРМАЦИЈА О ОДРЖАНОМ ПРЕДАВАЊУ ИЗ НАСТАВНОГ
ПРЕДМЕТА КОЈИ ПРИПАДА УЖОЈ НАУЧНОЈ/УМЈЕТНИЧКОЈ ОБЛАСТИ
ЗА КОЈУ ЈЕ КАНДИДАТ КОНКУРИСАО, У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 93.
ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ6
Кандидат има педагошко искуство у држању наставе на Филозофском факултету у
Палама пре овог реизбора, тако да не постоји потреба за одржавањем приступног
Интервију са кандидатима за изборе у академска звања обавља се у складу са чланом 4а. Правилника
о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву (Интервију
подразумјева непосредан усмени разговор који комисија обавља са кандидатима у просторијама
факултета/академије. Кандидатима се путем поште доставља позив за интервију у коме се наводи
датум, вријеме и мјесто одржавања интервијуа.)
6
Кандидат за избор у наставно-научно звање, који раније није изводио наставу у високошколским
установама, дужан је да пред комисијом коју формира вијеће организационе јединице, одржи
предавање из наставног предмета уже научне/умјетничке области за коју је конкурисао.
5

предавања.
III ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ
Експлицитно навести у табели у наставку да ли сваки кандидат испуњава услове
за избор у звање или их не испуњава.
Први кандидат
Минимални услови за
испуњава/не
Навести резултате рада (уколико
7
избор у звање
испуњава
испуњава)
Навести списак
минимално прописаних
услова
Има завршене основне
Испуњава услов Просјечна оцена постигнута
студије из области за коју
током основних студија коју је
се бира са најмањом
кандидат постигао је 8, 38.
просечном оцјеном (8,0)
Кандидат је такође приложио
потврду о изједначавању звања
дипломирани класични филолог
са звањем класични филолог –
мастер. На магистарским
студијама кандидат је постиогао
просјечну оцену 9, 000.
Има радове из области за
Испуњава услов Има два научна рада из области
коју се бира, објављена у
за коју се бира, објављених у
научним часописима и
научним часописима и
зборницима
зборницима са рецензијом након
реизбора у звање наставника
страног језика и вјештина. А
укупно има осам радова из
области за коју се бира као и
учешће на научним скуповима.
Показане наставничке
Испуњава услов Учествовала је у научноспособности
наставном процесу и раду са
студентима изводећи са успехом
вјежбе на обавезним предметима
из области Специфични језици, те
уже научне области: (Класични
језици – грчки и латински)на
основним академским студијама у
периоду од 2005. године до данас,
а као један од показатеља су и
оцјене студената у студентској
анкети.
Додатно остварени резултати рада (осим минимално прописаних)
Кандидат је као истраживач учествовао у научном пројекту Историја и
У зависности у које се звање бира кандидат, навести минимално прописане услове на основу члана
77., 78. и 87. Закона о високом образовању односно на основу члана 37., 38. и 39. Правилника о
поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву
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књижевност Срба у Босни и Херцеговини – усмена традиција, координатор доц.
др Саша Кнежевић реализованом 2010-2011. године.
Након увида у документацију пријављеног кандидата, анализе научне, стручне и
педагошке активности кандидата мр Маријане Млађеновић и обављеног
интервјуа пред свим члановима Комисије, Комисија је једногласно одлучила да
констатује да кандидат испуњава све прописане услове из Закона о високом
образовању РС (члан 82, наставници страних језика и вјештина), Статута
Универзитета у Источном Сарајеву (члан: 155 Наставници страних језика и
вјештина) као и Правилника и условима избора у академско особље (5., 6., 37, 38
и 39).

На основу свега наведеног, комисија предлаже Наставно-научном вијећу
Филозофског факултета Пале и Сенату Универзитета у Источном Сарајеву да
кандидата мр Маријану Млађеновић реизабере (поново изабере) у звање наставника
страног језика и вјештина за ужу научну област Специфични језици (Класични
језици – грчки и латински)

Ч Л А Н О В И К О М И С И Ј Е:
1. Проф. др Снежана Вукадиновић, ванредни професор, Историјске,
археолошке и класичне науке (Класичне науке), Филозофски факултет,
Нови Сад, предсједник
__________________________
2. Проф. др Ифигенија Радуловић, ванредни професор, Историјске,
археолошке и класичне науке (Класичне науке), Филозофски факултет
Нови Сад, члан
__________________________
3. Проф. др Јелена Марковић, редовни професор, Филозофски факултет
Пале, Специфични језици (Англистика), члан
__________________________
Мјесто: Пале
Датум: 17. 12. 2019. године

