
 

Прилог бр. 1. 

НАСТАВНО –НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА  

СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 

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

вишег асистента , ужа  научна/умјетничка област:  Специфични језици, ужа 

образовна област:  Савремени српски језик и лингвистика (предмети: 

Морфосинтакса српског језика, Синтакса реченице, Семантика, 

Лингвистичка стилистика српског језика, Функционална стилистика 

српског језика, Лингвистика текста, Лектура и коректура текста, Правопис 

српског језика, Српски језик 1 и 2 на нематичним катедрама),) 
  

 

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

Источном Сарајеву, број ННВ: 1654/17 од 13. 6. 2017. именовани смо у Комисију за 

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

листу “Глас Српске“ од  17. 5. 2017.  године, за избор у академско звање вишег асистента,  

ужа научна  област Специфични језици, ужа образовна област:  Савремени српски језик и 

лингвистика (предмети: Морфосинтакса српског језика, Синтакса реченице, 

Семантика, Лингвистичка стилистика српског језика, Функционална стилистика 

српског језика, Лингвистика текста, Лектура и коректура текста, Правопис српског 

језика, Српски језик 1 и 2 на нематичним катедрама) 

 ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 

Састав комисије
1
 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 Милош Ковачевић, редовни професор, предсједник 

Научна област: Филологија - Специфични језици 

Научно поље: Хуманистичке науке 

Ужа научна  област: Србистика: Српски језик  и Општа лингвистика  

Датум избора у звање 15. 3. 1995.  

Универзитет у Источном Сарајеву  

Факултет:  Филозофски факултет Пале 

2. Др Миланка Бабић, редовни професор, члан  

Научна област: Филологија - Специфични језици 

Научно поље: Хуманистичке науке 

Ужа научна  област: Србистика: Српски језик  и лингвистика 

Датум избора у звање 15. 6. 2016.  

Универзитет у Источном Сарајеву  

Факултет:  Филозофски факултет Пале 

                                                 
1
 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. 



 

 

3.Др Михаило Шћепановић, ванредни професор, члан 

Научна област:  Филологија - Специфични језици 

Научно поље: Хуманистичке науке 

Ужа научна/умјетничка област: Србистика: Српски језик - Дијалектологија  

Датум избора у звање: 20. 6. 2017.  

Универзитет у Београду  

Факултет: Филолошки факултет Београд 

 

 

На претходно наведени конкурс пријавило се ДВОЈЕ кандидата: 

1.Магистар Светлана Панић  

2
2
. Мастер Тривун Калаба 

 

На основу прегледа конкурсне документације, а поштујући прописане 

чланове
3
 77., 78. и 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 39
4
. 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  и Сенату Универзитета у 

Источном Сарајеву подноси слиједећи 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 

Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке 

Сенат Универзитета у Источном сарајеву  

Дневни лист, датум објаве конкурса 

"Глас Српске", 17. мај 2017.  

Број кандидата који се бира 

Један  

Звање и назив уже научне/умјетничке области, уже образовне области за коју је 

конкурс расписан, списак предмета 

Виши асистент,  ужа научна  област Специфични језици, ужа образовна област:  Савремени 

                                                 
2
 Навести све пријављене кандидате (име, име једног родитеља, презиме). 

3
 У зависности од звања у које се кандидат бира, наводи се члан 77. или 78. или 87. 

4
 У зависности од звања у које се кандидат бира, наводи се члан 37. или 38. или 39. 



 

 

српски језик и лингвистика (предмети: Морфосинтакса српског језика, Синтакса 

реченице, Семантика, Лингвистичка стилистика српског језика, Функционална 

стилистика српског језика, Лингвистика текста, Лектура и коректура текста, 

Правопис српског језика, Српски језик 1 и 2 на нематичним катедрама  

Број пријављених кандидата: ДВА  

1.Магистар (мастер)  Светлана Панић  

2. Мастер Тривун Калаба 

 

 

II   ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

ПРВИ КАНДИДАТ 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Име (име једног родитеља) и презиме 

Светлана (Бранислав) Панић 

Датум и мјесто рођења 

30. 11. 1978;  Сарајево 

Установе у којима је кандидат био запослен 

Филозофски факултет Пале  

Звања/радна мјеста 

Асистент за ужу научну област Специфични језици (Србистика – Савремени српски 

језик)  

Научна област 

Ужу научну област:  Специфични језици и ужа област образовања: Србистика – 

Савремени српски језик  

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима 

---- 

2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА 

Основне студије/студије првог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка  

Филозофски факултет Пале, од 2008. до 2013.  

Назив студијског програма, излазног модула 

Српски језик и књижевност  

Просјечна оцјена током студија
5
, стечени академски назив 

9,64 (девет и 64/100);  Професор српског језика и књижевности  

Постдипломске студије/студије другог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка 

Филозофски факултет Пале,  од 2013. до 2017.  

Назив студијског програма, излазног модула 

Српски језик и књижевност  

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 

10,00 (десет);  Мастар српског језика и књижевности  

Наслов магистарског/мастер рада 

                                                 
5
 Просјечна оцјена током основних студија и студија првог и другог циклуса наводи се за кандидате 

који се бирају у звање асистента и вишег асистента. 



 

 

Конкуренција конгруентног и неконгруентног атрибута у роману Трг соли Радослава 

Братића 

  

Ужа научна/умјетничка област 

Ужу научну област:  Специфични језици и ужа област образовања: Србистика – 

Савремени српски језик  

Докторат/студије трећег циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка (датум пријаве и одбране дисертације) 

Филозофски факултет Пале; година уписа 2017.  

Наслов докторске дисертације 

---- 

Ужа научна област 

Филологија -лингвистика -србистика (Специфични језици: Србистика – Савремени 

српски језик)  

Претходни избори у звања (институција, звање и период) 

1.  Филозофски факултет Пале; Асистент за ужу научну област Специфични језици 

(Србистика – Савремени српски језик); од  26. 12. 2013.  

  

2
6
. 

3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора 

 

 

Радови послије посљедњег избора/реизбора
7
 

Мрс Светлана Панић објавила је два рада, од којих је један оригинални научни, а 

други приказ,  и то:  

1.Одредбе и допуне глагола гледати и видјети и њихових деривата у 

приповијеци У змијском загрљају Емира Кустурице, у: Зборник радова са VII 

научног скупа младих филолога Србије, одржаног 28. 3. 2015. године на 

Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу; Крагујевац, ФИЛУМ, 2016; 

стр. 289-299. 

 

 У раду је на корпусу једне приповијетке Емира Кустурице извршена синтаксичко-

семантичка анализа синтагми које за надређени члан имају  глаголе гледати и 

видјети. Издвојени су сви синтаксичке форме ових објекатских синтагми, и дата 

њихова семантичка интерпретација. Анализа је показала које су синатскичко-

семнатичеке инваријанте и варијанте ових  синтагми, али и још једну врло битну 

чињеницу: да су ти глаголи врло карактеристични за Кустуричино редитељско "око", 

које зависно од "типа кадра" укључује или ширење визуелне перспективе или пак 

њено сужавање.  

2. О реченици и њеним члановима, у: Српски језик, број XXI; Филолошки 

факултет Београд, Београд, 2016; стр. 713-717. 

 У једном од најзаначајнијих србистичких међународних часописа, у Српском језику, 

Светлана Панић је објавила критички приказ  синатксичке књиге М. Ковачевића О 

                                                 
6
 Навести све претходне изборе у звања. 

7
 Навести кратак приказ радова и књига (научних књига, монографија или универзитетских уџбеника) 

релевантних за избор кандидата у академско звање. 



 

 

реченици и њеним члановима (Београд: Јасен, 2015, 232 стр.). У том прегледном 

приказу азуторка је показала завидно кореспонденцију са широком лингвистичком и 

србистичком синтаксичком литературум, успјевши издвојити и представити 

суштинске проблеме и начине њиховог рјешавања. на тај начин она је направила 

врло информативан приказ проблема и резултата датих у књизи, исказујући 

способност и аналитичког и синтетичког погледа на књигу.  

  

 

 

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

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

 

 

 

Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 

Светлана Панић  од  избора у звање асистента за ужу научну област Специфични 

језици (Србистика – Савремени српски језик) на Катедри за српски језик и 

књижевност Филозофског факултета на Палама успјешно је изводила  вјежбе из осам 

предмета, и то: Морфосинтакса српског језика, Синтакса реченице, Семантика, 

Лингвистичка стилистика српског језика, Функционална стилистика српског језика, 

Лингвистика текста, Лектура и коректура текста, Правопис српског језика.  

Осим тога на нематичним катедрама Филозофског факултета изводила је анставу из 

предмета Српски језик 1 и Српски језик 2.  

Навести све активности (уџбеници и друге образовне публикације, предмети на 

којима је кандидат ангажован, гостујућа настава, резултате анкете
8
, менторство

9
) 

 

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

 

Навести учешће у НИ пројектима (одобрени и завршени: назив НИ пројекта са 

ознаком, период реализације, да ли је кандидат руководилац или учесник). 

Остале стручне дјелатности. 

 

Други кандидат и сваки наредни ако их има (све поновљено као за првог кандидата). 

II   ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

ДРУГИ  КАНДИДАТ 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Име (име једног родитеља) и презиме 

Тривун (Љупко) Калаба 

Датум и мјесто рођења 

15. 04. 1988; Јајце, БиХ  

Установе у којима је кандидат био запослен 

 

                                                 
8
 Као доказ о резултатима студентске анкете кандидат прилаже сопствене оцјене штампане из базе. 

9
 Уколико постоје менторства (магистарски/мастер рад или докторска дисертација) навести име и 

презиме кандидата, факултет, ужу научну област рада. 



 

 

Звања/радна мјеста 

 

Научна област 

 

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима 

 

2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА 

Основне студије/студије првог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка  

Није достављена диплома основних студија.  

Назив студијског програма, излазног модула 

Није достављена на конкурс диплома основних студија.  

Просјечна оцјена током студија
10

, стечени академски назив 

Није достављен просјек оцјена, јер није достављена ни диплома основних 

студија 

Постдипломске студије/студије другог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка 

Филозофски факултет Нови Сад, уписан 2012/2013. завршио 2015. године 

Назив студијског програма, излазног модула 

Српска књижевност и језик  

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 

9,71 (девет и 71/100); Мастер пропфесор књижевности и језика (србиста)   

Наслов магистарског/мастер рада 

Представе о жени у Горском вијенцу Петра II Петровића Његоша  

Ужа научна/умјетничка област 

 

Докторат/студије трећег циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка (датум пријаве и одбране дисертације) 

 Ниема података у пријави 

Наслов докторске дисертације 

---- 

Ужа научна област 

----- 

Претходни избори у звања (институција, звање и период) 

1. 

2
11

. 

3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора 

 

 

Радови послије посљедњег избора/реизбора
12

 

 

                                                 
10

 Просјечна оцјена током основних студија и студија првог и другог циклуса наводи се за кандидате 

који се бирају у звање асистента и вишег асистента. 
11

 Навести све претходне изборе у звања. 
12

 Навести кратак приказ радова и књига (научних књига, монографија или универзитетских уџбеника) 

релевантних за избор кандидата у академско звање. 



 

 

Нема података да је кандидат објавио било гдје било који рад. На конкурс 

достављена три  на машини откуцана рада, без податка  да ли су било гдје објављени, 

или пак примљени за штампу.  

Кандидат је добитник ТРЕЋЕ  награде Матице српске за 2010/2011. за рад Мотив 

вампира у српској књижевности: од традиције ка иновацији (за што је приложена 

потврда).   

 

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

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

 

 

 

Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 

 

Навести све активности (уџбеници и друге образовне публикације, предмети на 

којима је кандидат ангажован, гостујућа настава, резултате анкете
13

, менторство
14

) 

 

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Нема у приложеној документацији  података да ли је мср Тривун Калаба  било 

гдје био запослен.  

Навести учешће у НИ пројектима (одобрени и завршени: назив НИ пројекта са 

ознаком, период реализације, да ли је кандидат руководилац или учесник). 

Остале стручне дјелатности. 

 

  

 

6. РЕЗУЛТАТ ИНТЕРВЈУА СА КАНДИДАТИМА
15

 

 

Комисија у пуном саставу обавила је 7. јула 2017. године интервју са кандидаткињом 

Светланом Панић, као јединим пријављеним  кандидатом који испуњава услове 

конкурса.   Из разговора је утврђено да је ријеч о перспективном лингвисти, врло 

заинтерсеованом и опредијељеном за универзитетску наставну дјелатност и научна 

истраживања у наставно-научној области за коју је расписан конкурс.  

  

7. ИНФОРМАЦИЈА О ОДРЖАНОМ ПРЕДАВАЊУ ИЗ НАСТАВНОГ 

ПРЕДМЕТА КОЈИ ПРИПАДА УЖОЈ НАУЧНОЈ/УМЈЕТНИЧКОЈ ОБЛАСТИ 

                                                 
13

 Као доказ о резултатима студентске анкете кандидат прилаже сопствене оцјене штампане из базе. 
14

 Уколико постоје менторства (магистарски/мастер рад или докторска дисертација) навести име и 

презиме кандидата, факултет, ужу научну област рада. 
15

 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.) 



 

 

ЗА КОЈУ ЈЕ КАНДИДАТ КОНКУРИСАО, У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 93. 

ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ
16

 

 

 

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:  Светлана Панић  

Минимални услови за 

избор у звање
17

 

испуњава/не 

испуњава 

Навести резултате рада (уколико 

испуњава) 

Навести списак 

минимално прописаних 

услова 

Навести списак 

минимално прописаних 

услова 

1) просјек осцјена на 

основном студију виши од 

8;  

1) просјек осцјена на 

студију другог степена 

виши од 8.  

ИСПУЊАВА 1) завршен четворогодишњи 

студиј Српског језика и 

књижевности;   просјек оцјена на 

основном студију 

9,64 (девет и 64/100). 

2) завршен студије другог степена 

(мастер) из Српског језика и 

књижевности; просјек оцјена 10 

(десет)      

   

   

Додатно остварени резултати рада (осим минимално прописаних) 

Навести преостале публиковане радове, пројекте, менторства, … 

Магистар Светлана Панић објавила је два рада, од којих је један оригинални 

научни, а други приказ, и са рефератима учествовала на два научна скупа младих 

филолога.    Осим тога, она је уписала и докторске студије из језика.  

Други кандидат : Тривун Калаба 

Минимални услови за 

избор у звање
18

 

испуњава/не 

испуњава 

Навести резултате рада (уколико 

испуњава) 

Навести списак 

минимално прописаних 

услова 

Навести списак 

минимално прописаних 

услова 

1) просјек оцјена на 

НЕ 

ИСПУЊАВА  

1) није приложена фотокопија 

нити други податак о завршеном 

основном студију, тако да није 

позната просјечна оцјена са 

основног студија.  
 

                                                 
16

 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. 
17

 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 
18

 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 



 

 

основном студију виши од 

8;  

1) просјек осцјена на 

студију другог степена 

виши од 8. 

   

   

Додатно остварени резултати рада (осим минимално прописаних) 

Навести преостале публиковане радове, пројекте, менторства, … 

Мср Тривун Калаба нема публикованих радова,  али је добитник ТРЕЋЕ  награде 

Матице српске за 2010/2011. за рад Мотив вампира у српској књижевности: од 

традиције ка иновацији.  

 

ПРИЈЕДЛОГ ЗА ИЗБОР:  

Приједлог кандидата за избор у академско звање (навести звање, ужу 

научну/умјетничку и образовну област за коју се кандидат предлаже) са 

образложењем приједлога комисије. Уколико један или више кандидата 

задовољавају услове за избор у звање према конкурсу, комисија мора дати 

образложење о разлозима доношења своје одлуке, конкретно и јасно. 

                                               -------- 
Н а конкурс објављен у дневном листу “Глас Српске“ од  17. 5. 2017.  године, за избор у 

академско звање вишег асистента,  ужа научна  област Специфични језици, ужа 

образовна област:  Савремени српски језик и лингвистика (предмети: 

Морфосинтакса српског језика, Синтакса реченице, Семантика, Лингвистичка 

стилистика српског језика, Функционална стилистика српског језика, 

Лингвистика текста, Лектура и коректура текста, Правопис српског језика, 

Српски језик 1 и 2 на нематичним катедрама) пријавила су се два кандидата:  

1. Магистар (мастер) Светлана Панић и 2. Мастер Тривун Калаба. 

Сву конкурсом тражену документацију приложила је само  Светлана Панић, док  

Тривун Калаба није приложио доказе о завршеном основном студију (копију 

дипломе), тако да се не може процијенити коју просјечну оцјену је имао на 

основном студију. Осим тога  Тривун Калаба је завршио мастер студије из 

књижевности, а не из српског језика, а конкурс је расписан за вишег лектора из 

српског језика.  Дакле, Тривун Калаба не испуњава услове конкурса. 

 

Услове конкурса у потпуности испуњава Светлана Панић. Она испуњава 

услове за избор у звање вишег асистента који су прописани чланом 77 Закона 

о виском образовању, као  и чланом 37 Правилника о поступку и условима 

избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву.   Светлана 

Панић има на оба нивоа студија просјечну оцјену вишу од осам, и то на 

основном студију 9,64 (девет и 64/100), а на другом нивоу студија (на мастер 

студију) просјечну оцјену 10 (десет). Студент је докторских студија из 

лингвистике.  Осим тога, она има два објављена рада, и са рефератима је 

учествовала на два научна скупа.   Изводила је наставу као асистент на 

предметима из српског језика за које се виши асистент бира. Н аинтервјуу је 

показала да је врло заинтерсована и опредијељена за универзитетску наставну 

дјелатност и научна истраживања у наставно-научној области за коју је 

расписан конкурс.  



 

 

     Комисија зато Наставно-научном вијећу Филозофског факултета и Сенату 

Универзитета у Источном Сарајеву предлаже да Светлану Панић изабере у академско 

звање вишег асистента,  ужа научна  област Специфични језици, ужа образовна област:  

Савремени српски језик и лингвистика (предмети: Морфосинтакса српског 

језика, Синтакса реченице, Семантика, Лингвистичка стилистика српског језика, 

Функционална стилистика српског језика, Лингвистика текста, Лектура и 

коректура текста, Правопис српског језика, Српски језик 1 и 2 на нематичним 

катедрама).      

  

                 Ч Л А Н О В И   К О М И С И Ј Е: 

1.Проф.  др Милош Ковачевић, предсједник, предсједник 

 

___________________________________________ 

2.Проф. др Миланка Бабић, члан 

 

___________________________________________ 

3.Проф. др Михаило Шћепановић,  члан 

 

___________________________________________ 

 

 

IV  ИЗДВОЈЕНО ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

Уколико неко од чланова комисије није сагласан са приједлогом о избору дужан 

је своје издвојено мишљење доставити у писаном облику који чини сасатвни дио 

овог извјештаја комисије.  

 

Ч Л А Н  К О М И С И Ј Е: 

                                              1. ________________________________ 

Мјесто: Пале 

Датум: 7. јул 2017.  


