
 

НАСТАВНО–НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ 

ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА 

СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 

 
Предмет:  Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање наставникА 

страног језика, ужа научна/умјетничка област Специфични језици (ужа образовна 

област Англистика – енглески језик на нематичним катедрама, предмети: 

Енглески језик и Пословни енглески језик на студијском програму Економија, 

Енглески језик 1 и Енглески језик 2 на студијском програму Туризам и 

хотелијерство) на Економском факултету Пале 

 

Одлуком Наставно-научног вијећа Филозофског факултета у Палама, Универзитета у 

Источном Сарајеву, број ННВ: 2451/17 од 12. 09. 2017, именовани смо у Комисију за 

разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја по конкурсу, објављеном у дневном 

листу “Глас Српске“ од 05. 07. 2017. године, за избор у звање наставника страног језика, ужа 

научна/умјетничка област Специфични језици (ужа образовна област Англистика – енглески 

језик на нематичним катедрама, предмети: Енглески језик и Пословни енглески језик на 

студијском програму Економија, Енглески језик 1 и Енглески језик 2 на студијском програму 

Туризам и хотелијерство). 

ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 

Састав комисије 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 Божица Јовић, доцент, предсједник 

Научна област: Хуманистичке науке 

Научно поље: Језици и књижевност 

Ужа научна/умјетничка област:  Специфичне књижевности  

Датум избора у звање: 23. 02. 2017. 

Универзитет: Универзитет у Источном Сарајеву 

факултет/академија: Филозофски факултет  Пале 

2. Др Сања Јосифовић Елезовић, ванредни професор, члан 

Научна област: Хуманистичке науке 

Научно поље: Језици и књижевност 

Ужа научна/умјетничка област: Специфични језици 

Датум избора у звање: 23.3.2017. 

Универзитет  

факултет/академија: Филолошки факултет у Бањој Луци  

3. Др Жана Гавриловић, доцент, члан 

Научна област: Хуманистичке науке 

Научно поље: Језици и књижевност 

Ужа научна/умјетничка област: Специфични језици  

Датум избора у звање: 30.4.2015. 

Универзитет у Источном Сарајеву 

факултет/академија: Филозофски Факултет  

 

 



 

 

 

На претходно наведени конкурс пријавило се пет (5) кандидата: 

1. Олга (Витомир) Слагало 

2. Светлана (Страил) Вуксановић 

3. Ања (Драган) Мандић 

4. Јелена (Саво) Митровић 

5. Младена (Добро) Крајишник 
 

 

 

 

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, 18, 37. Правилника о поступку и условима избора 

академског особља Универзитета у Источном Сарајеву, Комисија за писање 

извјештаја о пријављеним кандидатаима за изборе у звања, Наставно-научном вијећу 

Филозофског факултета Пале и Сенату Универзитета у Источном Сарајеву подноси 

сљедећи извјештај на даље одлучивање: 

 

 

И З В Ј Е Ш Т А Ј  

КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ 

I   ПOДАЦИ О КОНКУРСУ 

Конкурс објављен: 05. 07. 2017. у Гласу Српске 

Број кандидата који се бирају: један (1) 

Ужа научна/умјетничка  огласт: Специфични језици (Англистика) – Енглески 

језик на нематичним катедрама (предмети: Енглески језик и Пословни енглески 

језик на студијском програму Економија, Енглески језик 1 и Енглески језик 2 

на студијском програму Туризам и хотелијерство) 

Број пријављених кандидата: пет (5) 

 



 

 

II   ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

ПРВИ КАНДИДАТ 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Име (име једног родитеља) и презиме: Олга (Витомир) Слагало 

Датум и мјесто рођења: 09. 11. 1980. Сарајево, Центар 

Установе у којима је кандидат био запослен: Министарство безбједности Босне и 

Херцеговине (17. 01. 2015), Универзитет за информационе технологије Ченгду, 

Народна Република Кина (14. 02. – 30. 12. 2014), Министарство безбједности Босне и 

Херцеговине (01. 08. 2006), Задружни савез Босне и Херцеговине, гимназија и средња 

школа Источна Илиџа (01. 09. 2004 – 31. 08. 2006), различити послодавци 

(хонорарно). 

Звања/радна мјеста: виши стручни сарадник за међународну сарадњу, наставник 

енглеског језика, виши стручни сарадник за сарадњу са међународним институцијама 

и организацијама, асистент на пројекту, професор енглеског језика, преводилац. 

Научна област: Специфични језици  (Енглески језик) 

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима 

2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА 

Основне студије/студије првог циклуса:  

Назив институције: Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву 

 Година уписа и завршетка: 1999 - 2004  

Назив студијског програма: Енглески језик и књижевност 

Назив излазног модула: Професор енглеског језика и књижевности 

Просјечна оцјена током студија: 

Стечени академски назив: Професор енглеског језика и књижевности 

Постдипломске студије/студије другог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка 

 

Назив студијског програма, излазног модула 

 

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 

 

Наслов магистарског/мастер рада 

 

Ужа научна/умјетничка област Специфични језици (Англистика) 

 

Докторат/студије трећег циклуса 

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. 

2 

3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора 



 

 

Нема података. 

 

Радови послије посљедњег избора/реизбора 

 

 

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Образовна дјелатност прије првог и/или /посљедњег избора/реизбора 

 

 

Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 

 

 

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

 

Кандидаткиња је у својој биографији навела стечено знање предавача након обуке у 

организацији Британског савјета – Проаксешн пројекат, у периоду 2010-2013. 

 

ДРУГИ КАНДИДАТ 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Име (име једног родитеља) и презиме: Светлана (Страил) Вуксановић 

Датум и мјесто рођења: 22. 01. 1989. Зеница 

Установе у којима је кандидат био запослен: Језички центар „Ин“ (октобар 2013 – 

новембар 2015), ОШ „Соколац“ (06. 05. 2014 – 06. 05. 2015) ,  

Тренутно запослена: Медицински факултет у Фочи (новембар 2015 - 

Звања/ радна мјеста: асистент. 

Научна/ умјетничка област: Специфични језици  (Енглески језик) 

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима 

 

2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА 

Основне студије/студије првог циклуса:  

Назив институције: Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву 

Година уписа и завршетка: 2008 – 2012. 

Назив студијског програма: Енглески језик и књижевност 

Назив излазног модула: Професор енглеског језика и књижевности 

Просјечна оцјена током студија: 9.35. 

Стечени академски назив: Професор енглеског језика и књижевности 

Постдипломске студије/студије другог циклуса 

Назив институције: Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву 

Година уписа и завршетка: 2012 – 2014. 

 

Назив студијског програма: Академске студије другог циклуса 

Назив излазног модула: Магистар енглеског језика и књижевност 

 

Просјечна оцјена током студија: 10.00 

Стечени академски назив: Магистар енглеског језика и књижевности  

 

Наслов магистарског/мастер рада: Лексички извори хумора у енглеском и српском 



 

 

језику 

 

Ужа научна/умјетничка област: Специфични језици (Англистика) 

 

Докторат/студије трећег циклуса 

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. Институција: Медицински факултет у Фочи, Универзитет у Источном Сарајеву 

    Звање: асистент 

    Период: 2015 -  

2. 

3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора 

1. Кандидаткиња је доставила потврду о објављивању рада Формално-

семантичка анализа жаргонизама у српском и енглеском језику, 

презентованог на трећој Студентској лингвистичкој конференцији „StuLiKon“ 

одржаној 25. 04 – 27. 04. 2014. на Филозофском факултету Универзитета у 

Сарајеву. Уз сертификат о учешћу на наведеној конференцији, кандидаткиња 

није навела оригинални текст из Зборника, већ изводе из мастер рада који се 

односе на наведену тему. 

 

2. Вуксановић 2015, Парадигматски лексички односи као извор вербалног 

лингвистичког хумора у енглеском и српском језику, у: Електронски часопис 

Филозофског факултета Пале, 991-1005. 

 

У раду се даје осврт на парадигматске лексичке односе као извор хумора у 

оквиру вербалних лингвистичких шала. Компаративном методом и 

субјективном техником контрастивне анализе у оквиру интерлингвалног 

проучавања утврђено је да су сви механизми наведених односа остварени у 

оба језика, те тиме представљена свеобухватност или универзалност 

лексичког хумора када су парадигматски односи у питању. 

Радови послије посљедњег избора/реизбора 

 

1. Тешановић, Ј, С. Вуксановић и С. Вилотић 2016: J. Tešanović, S. Vuksanović i 

S. Vilotić, Mehanizmi negacije u medicinskom registru na engleskom jeziku, u: 

Obrazovna tehnologija br 2-3, Beograd: Učiteljski fakultet, 209-22. 

 

У раду се даје преглед механизама негације у медицинском регистру, у оквиру 

истраживања извршеног на корпусу преузетом из одабраних чланака медицинског 

часописа British Medical Journal. Евидентан је осврт на трансформационо-

генеративни модел, те технике посматрања, анализе, синтезе и дескрипције. 

Бројчаном и процентуалном обрадом података расвијетљени су механизми језичког 



 

 

феномена негације у медицинском регистру, те узроци њихове доминантне природе. 

Резултати истраживања показали су да су најпродуктивнији механизми неглаголске и 

афиксалне негације. 

 

 

2. Вилотић, С,  J. Тешановић и С. Вуксановић 2016: S. Vilotić, J. Tešanović i S. 

Vuksanović, Komunikativna nastava stranog jezika, u: Obrazovna tehnologija br 4, 

Beograd: Učiteljski fakultet, 237-248. 

 

У раду се даје кратак историјски преглед комуникативне наставе енглеског језика. 

Даје се осврт на поређење флуентности и тачности у употреби језика. Истиче се 

значај комуникативне наставе, развијања комуникативне компетенције, повезивања 

језика са стварним животом. У закључку су сажети предности и недостаци 

комуникативне наставе језика. 

 

3. Кандидаткиња је доставила потврду о објављивању рада  Логичке 

неправилости и стилске фигуре као избор вербалног лингвистичког хумора у 

енглеском и српском језику, у: Филолог, бр. 15, Бања Лука: Филолошки 

факултет, 168-187. 

 

У раду се даје осврт на лгичке неправилности и стилске фигуре као итворе хумора у 

вербалним шалама на нивоу лексеме. У оквиру интерлингвалног контрастивног 

проучавања, утврђено је да је 84,61 поткатегорија остварено у оба језика усљед 

универзалне природе тих механизама, док само 15,38 релевантних поткатегорија није 

било остварено у једном од језика. Овакав процентуални однос казује, како се наводи 

у раду, да противрјечност и креативна употреба језика оличена у стилским фигурама 

представљају значајан окидач истраживаног хумора. 

 

 

4. Кандидаткиња је доставила потврду о позитивно рецензираном раду 

Вишезначност и синтагматски лексички односи као извор вербалног језичког 

хумора у енглеском и српском језику, издату од стране одговорног уредника 

Редакције часописа Радови филозофског факултета Филолошке науке, број 

18, 237-255. 

У раду се даје осврт на лгичке неправилности и стилске фигуре као итворе 

хумора у вербалним шалама на нивоу лексеме. У оквиру интерлингвалног 

контрастивног проучавања, утврђено је да је 84,61  поткатегорија остварено у 

оба језика усљед универзалне природе тих механизама, док само 15,38 

релевантних поткатегорија није било остварено у једном од језика. Овакав 

процентуални однос казује, како се наводи у раду, да противрјечност и 

креативна употреба језика оличена у стилским фигурама представљају 

значајан окидач истраживаног хумора. 

 

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Образовна дјелатност прије првог и/или /посљедњег избора/реизбора 

 

 

Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 



 

 

 

У својству асистента, кандидаткиња је запослена на Медицинском факултету у Фочи, 

од новембра 2015. 

 

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

 

1. Запослена као лектор за енглески језик у часопису „Биомедицинска 

истраживања“ на Медицинском факултету у Фочи, од новембра 2016. 

2. Успјешно завршен семинар личних и професионалних вјештина „Soft Skill 

Academy“ у Источном Сарајеву, 2013. 

3. Учесник семинара за професоре енглеског језика „The Choice is Yours“ у 

Сарајеву, 2014. 

 

ТРЕЋИ  КАНДИДАТ 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Име (име једног родитеља) и презиме: Ања (Драган) Мандић 

Датум и мјесто рођења: 04. 10. 1988. Коњиц 

Установе у којима је кандидат био запослен: Школа за стране језике – Центар 

Cambridge, преводилачки послови 

Звања/радна мјеста: професор енглеског језика 

Научна област: Специфични језици (Енглески језик) 

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима 

2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА 

Основне студије/студије првог циклуса:  

Назив институције: Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву 

Године уписа и завршетка: 2007 – 2011. 

Назив студијског програма: Енглески језик и књижевност 

Назив излазног модула: Професор енглеског језика и књижевности 

Просјечна оцјена током студија:9.54 

Стечени академски назив: Професор енглеског језика и књижевности 

Постдипломске студије/студије другог циклуса 

Назив институције:  Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву 

Година уписа и завршетка: 2012 - 2016 

 

Назив студијског програма: Академске студије другог циклуса 

Назив излазног модула: Магистар енглеског језика и књижевности 

 

Просјечна оцјена током студија: 9.71 

 Стечени академски назив:  Магистар енглеског језика и књижевности 

 

Наслов магистарског/мастер рада: Холденова тачка гледишта у Селинџеровом 

роману Ловац у житу 

 

Ужа научна/умјетничка област: Специфични језици (Англистика) 

 

Докторат/студије трећег циклуса 

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. 

2. 

3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора 

Мандић 2014, Твенов Јенки на двору краља Артура, у: Зборник радова са прве 

студентске конференције, Пале, 835-848. 

Рад се бави проучавањем тематике из британског фолклорног наслијеђа уткане у 

класично дјело америчког писца познатог под псеудонимом Марк Твен. Аутор рада 

закључује како су митске и легендарне теме,  у овом случају ријеч је о краљу Артуру 

и његовом дворцу Камелот, послужиле америчком романописцу да се позабави 

властитим хуманистичким преокупацијама и људском судбином уопште. 

Радови послије посљедњег избора/реизбора 

 

 

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Образовна дјелатност прије првог и/или /посљедњег избора/реизбора 

 

 

Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 

 

 

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

 

 

ЧЕТВРТИ  КАНДИДАТ 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Име (име једног родитеља) и презиме: Јелена (Саво) Митровић 

Датум и мјесто рођења: 17. 09. 1984. Сарајево, Центар 

Установе у којима је кандидат био запослен: ЈУ Средњошколски центар Рудо (2015-

2017), ЈУ Средњошколски центар „27. јануар“ (2014-2015), ЈУ Средњошколски 

центар Рудо (2007-2014), Хотел „Дамис“, Пале (октобар, 2007). 

Звања/радна мјеста: професор енглеског језика, в.д. директора, професор енглеског 

језика, рецепционер. 

Научна област: Специфични језици (Енглески језик) 

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима 

2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА 

Основне студије/студије првог циклуса:  

Назив институције: Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву 

Године уписа и завршетка: 2003-2007 

Назив студијског програма: Енглески језик и књижевност 

Назив излазног модула: Професор енглеског језика и књижевности 



 

 

Просјечна оцјена током студија: Нема података 

Стечени академски назив: Професор енглеског језика и књижевности 

Постдипломске студије/студије другог циклуса 

Назив институције:  Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву 

Година уписа и завршетка: 2008-2015 

 

Назив студијског програма: Академске студије другог циклуса 

Назив излазног модула: Магистар енглеског језика и књижевности 

 

Просјечна оцјена током студија:  

 Стечени академски назив:  Магистар лингвистичких наука 

 

Наслов магистарског/мастер рада: Енглеска основа употребе жаргонизама у говору 

младих 

 

Ужа научна/умјетничка област: Специфични језици (Англистика) 

 

Докторат/студије трећег циклуса 

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. 

2. 

3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора 

Деспотовић 2015, Енглеска основа  употребе жаргонизама у говору младих, у: 

Зборник радова: Нова научна едукативна мисао 1/2015. Номотехнички центар, 

Београд, 76-86. 

Предмет рада је да се утврди до које су мјере млади људи, у овом случају 

средњошколци, упознати са појмом англицизама и њиховом оправданом и 

неоправданом употребом. Аутор констатује да се учење енглеског језика од 

најранијег узраста одвија како институционално тако и неинституционално, те да је 

употреба англицизама нарочито заступљена у штампаним и електронским медијима, 

те не изненађује што управо на тај начин у употребу улазе неоправдани англицизми. 

Аутро закључује констатујући да би у школама требало посветити пажњу појму 

језиких контаката, те скренути пажњу на проблем неоправдане употребе 

англицизама. 

 

Радови послије посљедњег избора/реизбора 

 

 

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Образовна дјелатност прије првог и/или /посљедњег избора/реизбора 



 

 

 

 

Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 

 

 

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

 

1. Увјерење о положеном стручном испиту, 2008. 

2. Положен испит из програма информатичког оспособљавања наставника и 

стурчних сарадника, у организацији Министарства просвјете и културе 

Републике Српске и Републичко-педагошког завода, Бања Лука, 2010. 

3. Лиценца за образовно-васпитни рад, издата од стране Министарства просвјете 

и кулутре Републике Српске, Бања Лука 2009. 

 

ПЕТИ  КАНДИДАТ 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Име (име једног родитеља) и презиме: Младена (Добро) Крајишник 

Датум и мјесто рођења: 13. 03. 1986. Сарајево, Центар 

Установе у којима је кандидат био запослен: Едукативни центар „Big Ben“, Источно 

Сарајево (2016 – 2017), Центар за едукацију страних језика „Seal“, Источно Сарајево, 

Језички центар „ИН“, Пале. 

Звања/радна мјеста: наставник енглеског језика 

Научна област: Специфични језици (Енглески језик) 

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима 

2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА 

Основне студије/студије првог циклуса:  

Назив институције: Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву 

Године уписа и завршетка: 2004-2009 

Назив студијског програма: Енглески језик и књижевност 

Назив излазног модула: Професор енглеског језика и књижевности 

Просјечна оцјена током студија: 8.91 

Стечени академски назив: Професор енглеског језика и књижевности 

Постдипломске студије/студије другог циклуса 

Назив институције:  Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву 

Година уписа и завршетка: 2012-2016 

 

Назив студијског програма: Академске студије другог циклуса 

Назив излазног модула: Магистар енглеског језика и књижевности 

 

Просјечна оцјена током студија: 9.86 

 Стечени академски назив:  Магистар енглеског језика и књижевности 

 

Наслов магистарског/мастер рада: Врсте метафора у посљедњој предсједничкој 

кампањи у САД 

 

Ужа научна/умјетничка област: Специфични језици (Англистика) 

 



 

 

Докторат/студије трећег циклуса 

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. 

2. 

3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора 

1. Кандидаткиња је доставила сертификат о учешћу на на трећој Студентској 

лингвистичкој конференцији „STULIKON“ одржаној 25 – 27 априла 2014. на 

Филозофском факултету Универзитета у Сарајеву, са радом Метафоре у 

инаугуралним говорима америчког предсједника Барака Обаме. Није 

достављен ни текст рада ни потврда о објављивању. 

2. У пријави је навела да је рад на тему Концептуална метафора као средство 

убјеђивања у политичком дискурсу Мита Ромнија прихваћен и објављен у 

електронском часопису Филозофског факултета Пале 2015 године. У 

конкурсном материјалу није достављен ни текст рада нити потврда о 

објављивању. 

Радови послије посљедњег избора/реизбора 

 

 

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Образовна дјелатност прије првог и/или /посљедњег избора/реизбора 

 

 

Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 

 

 

 

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Кандидаткиња је у својој документацији навела рад као симултаин преводилац на 

семинару „Future of Social Democracy in Europe and Neighbourhood: Investing in Young 

Human Capital“ , одржаног на Бјелашници под покровитељством организацијa 

„Foundation Max van der Stoel“ и „Foundation for European Progressive Studies“. Исто 

тако, кандидаткиња је навела своје радове из стручног превођења: 

1. Превод самоеволуционог извјештаја Вокално-инструменталног студијског 

програма (ВИСП) за академску 2011/2012 у оквиру Темпус пројекта ЕСАБиХ, 

2013.  

2. Превод стручног рада „Анализа извијања двоструких ортотронпних 

наноплоча уграђених у Пастернаков еластични медиј користећи неолокалну 

теорију еластичности“ објављеног у часопису Composites: Part B, 2012. 

3. Превод стручног рада „Основни концепти физичког образовања“, Факултет за 

физичко образовање и спорт, Пале 2012. 



 

 

4. Превод стручног рада „Аналитичко-нумеричка анализа напонског стања 

цилиндричних зупчаника са правим зупцима“ Машински факултет 

Универзитета у Источном Сарајеву, 2011. 

Као хонорарни сарадник, кандидаткиња је обављала писмено превођење текстова и 

докумената на Филозофском факултету у Палама, 2012 – 2014. 

 

 

6. РЕЗУЛТАТ ИНТЕРВЈУА СА КАНДИДАТИМА 

 

Интервју са кандидатима обављен је 7.10.2017. са почетком у 12:00 часова, у 

просторијама Филозофског факултета. Интервјуу су присуствовали Олга Слагало, 

Светлана Вуксановић, Ања Мандић и Јелена Митровић, док кандидаткиња Младена 

Крајишник није дошла на интервју.  

Након разговора са кандидатима, Комисија је констатовала да сви кандидати 

показују задовољавајућу елоквентност и вјештину комуникације, те задовољавајућу 

мотивацију за даље усавршавање и напредовање у струци.  

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 ОБРАЗОВАЊУ 

 

Кандидаткиња Олга Слагало је имала искуства у настави страног језика (енглески) на 

универзитету Ченгду, НР Кина, као и обуку у оквиру програма Проаксешн у 

организацији Британског савјета, те је, према томе, Kомисија закључила да нема 

потребе организовати предавање из уже научне области. 

Кандидаткиња Светлана Вуксановић, мр, је већ другу годину запослена у звању 

асистента за ужу научну област Специфични језици (Англистика) на Медицинском 

факултету у Фочи, те је, стога, Kомисија закључила да нема потребе организовати 

предавање из уже научне области. 

Кандидаткиња Ања Мандић, мр, има вишегодишње искуство у раду у језичким 

центрима, тако да није било потребе организовати предавање из уже струке за 

профил посла за који се кандидаткиња пријавила по конкурсу. 

Кандидаткиња Јелена Митровић је, такође, професор енглеског језика на ЈУ 

Средњошколски центар Рудо, у пуном радном времену, те је, стога, Комисија 

закључила да нема потребе за организовањем предавања из уже научне области. 

Кандидаткиња Младена Крајишник се није појавила на заказоном интервјуу. 

 

 

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: Олга Слагало 

Минимални услови за 

избор у звање 

испуњава/не 

испуњава 

Навести резултате рада (уколико 

испуњава) 

Навести списак 

минимално прописаних 

услова 

  

Завршен други циклус Не испуњава   



 

 

студија 

Просјечна оцјена 8 на 

првом циклусу и 3,5 на 

другом 

Не испуњава  

Стручни радови Не испуњава  

Додатно остварени резултати рада (осим минимално прописаних) 

Навести преостале публиковане радове, пројекте, менторства, … 

 

Други кандидат : Светлана Вуксановић 

 

Минимални услови за 

избор у звање 

испуњава/не 

испуњава 

Навести резултате рада 

(уколико испуњава) 

Навести списак 

минимално прописаних 

услова 

  

Завршен други циклус 

студија 

Испуњава  

Просјечна оцјена 8 на 

првом циклусу и 3,5 на 

другом 

Испуњава Основни студиј: 9,35 

Други циклус: 10 

Стручни радови Испуњава Пет објављених радова 

Додатно остварени 

резултати рада (осим 

минимално прописаних) 

  

Навести преостале 

публиковане радове, 

пројекте, менторства, … 

  

 

 

 

 

 

Трећи кандидат: Ања Мандић 

 

Минимални услови за 

избор у звање 

испуњава/не 

испуњава 

Навести резултате рада 

(уколико испуњава) 

Навести списак 

минимално прописаних 

услова 

  

Завршен други циклус 

студија 

Испуњава  

Просјечна оцјена 8 на 

првом циклусу и 3,5 на 

другом 

Испуњава Основни студиј: 9,54 

Други циклус: 9,71 

Стручни радови Испуњава Један објављен рад. 

Додатно остварени 

резултати рада (осим 

  



 

 

минимално прописаних) 

Навести преостале 

публиковане радове, 

пројекте, менторства, … 

  

 

 

 

 

 

Четврти кандидат: Јелена Митровић 

 

Минимални услови за 

избор у звање 

испуњава/не 

испуњава 

Навести резултате рада 

(уколико испуњава) 

Навести списак 

минимално прописаних 

услова 

  

Завршен други циклус 

студија 

Испуњава  

Просјечна оцјена 8 на 

првом циклусу и 3,5 на 

другом 

Испуњава Основни студиј: Податак није 

наведен. 

Други циклус: Податак није 

наведен. 

Стручни радови Испуњава Један објављен рад. 

Додатно остварени 

резултати рада (осим 

минимално прописаних) 

  

Навести преостале 

публиковане радове, 

пројекте, менторства, … 

  

 

 

 

 

 

 

Пети кандидат: Младена Крајишник 

 

 

Минимални услови за 

избор у звање 

испуњава/не 

испуњава 

Навести резултате рада 

(уколико испуњава) 

Навести списак 

минимално прописаних 

услова 

  

Завршен други циклус 

студија 

Испуњава  



 

 

Просјечна оцјена 8 на 

првом циклусу и 3,5 на 

другом 

Испуњава Основни студиј: 8,91 

Други циклус: 9,86 

Стручни радови Не испуњава  

Додатно остварени 

резултати рада (осим 

минимално прописаних) 

  

Навести преостале 

публиковане радове, 

пројекте, менторства, … 

  

 

 

 

 

 

 

ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

 

На конкурс за избор у звање наставника страног језика за ужу научну област 

Специфични језици и ужу област образовања Англистика – Енглески језик на 

нематичним катедрама (предмети: Енглески језик и Пословни енглески језик на 

студијском програму Економија, Енглески језик 1 и Енглески језик 2 на студијском 

програму Туризам и хотелијерство) на Економском факултету Пале, јавило се пет 

(5) кандидата. На основу Законом прописаних услова о избору у академска звања, 

Комисија констатује да три кандидата од пријављених пет не испуњавају 

минимално прописане услове. Наиме, кандидаткиња Олга Слагало нема завшен 

други циклус студија, прописану просјечну оцјену на основном студију, нити 

објављене стручне радове. Кандидаткиња Младена Крајишник није се појавила на 

заказаном интервјуу, иако је уредно обавијештена. Кандидаткиња Јелена 

Митровић није доставила доказе о просјечној оцјени на првом и другом циклусу 

студија. 

Кандидаткиње Светлана Вуксановић и Ања Мандић задовљавају минимално 

прописане услове за избор, с тим што Светлана Вуксановић има већу просјечну 

оцјену на другом циклусу. Са друге стране Ања Мандић има већу просјечну 

оцјену на основном студију. Међутим, на основу разговора са кандидатима, 

Комисија је стекла дојам да је кандидаткиња Ања Мандић више мотивисана за 

овај посао, као и да је њен мотивациони моменат више академски. Такође, у 

одговору на стручна питања везана за начин извођења наставе и исходе учења 

студената економске струке, обје кандидаткиње су дале компетентне одговоре, с 

тим да Комисија сматра да је Ања Мандић јасније и стручније представила свој 

план рада, методолошки приступ и исходе учења и усвајања енглеског језика на 

студију економске струке.  

Узимајући у обзир све претходно наведено, Комисија предлаже Наставно-



 

 

научном вијећу Филозофског факултета, као и Сенату Универзитета у Источном 

Сарајеву да Ању Мандић изаберу у звање наставника страног језика за ужу 

научну област Специфични језици и ужу област образовања Англистика – 

енглески језик на нематичним катедрама (на предметима: Енглески језик и 

Пословни енглески језик на студијском програму Економија, Енглески језик 1 и 

Енглески језик 2 на студијском програму Туризам и хотелијерство) на 

Економском факултету Пале. 

 

Ч Л А Н О В И   К О М И С И Ј Е: 

 

 

1._______________________ 

Др Божица Јовић, доцент, Специфичне књижевности 

(Англистика), Филозофски факултет Пале, Универзитет у 

Источном Сарајеву, предсједник 

 

 

2._______________________ 

Др Сања Јосифовић Елезовић, ванредни професор, Специфични 

језици (Англистика), Филолошки факултет Бања Лука, 

Универзитет у Бањој Луци, члан 

  

 

3._______________________ 

 

Др Жана Гавриловић, доцент, Специфични језици (Англистика-,  

Енглески језик и лингвистика), Филозофски факултет Пале, 

Универзитет у Источном Сарајеву. 

 

IV  ИЗДВОЈЕНО ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

Нема издвојеног мишљења.  

 

Мјесто: Пале 

Датум: 13.10.2017. 


