
ЗАПИСНИК 
 

са 219. сједнице Наставно-научног вијећа Филозофског факултета Пале,  
одржане 20. октобра 2015. године 

 
За сједницу је предлoжен сљедећи ДНЕВНИ РЕД: 
   

 
   
1. Верификација новог  члана Наставно-научног вијећа Филозофског факултета Пале  
2. Усвајање записника са 217. и 218. ванредне сједнице Наставно-научног вијећа 

Филозофског факултета Пале 
3. Усвајање академског календара за 2015/2016. годину 
4. Верификација Извјештаја о еквиваленцији раније стечених звања са актуелним 

студијским програмима Филозофског факултета Пале 
5. Захтјев за продужење рока за израду магистарског рада кандидата Јелене 

Деспотовић и Бојана Струњаша 
6. Актуелности из наставе и научноистраживачке дјелатности 
a. Усвајање Ранг листи кандидата за упис студената у прву годину студија - трећи 

уписни рок у академској 2015/16. години 
b. Измјене листе одговорних наставника и сарадника за академску 2015/16. годину 
c.  Давање сагласности за рад на другој високошколској установи 

 
 
I Катедра за филозофију 
 
01.  Приједлог комисије за признавање испита и преписа са других високошколских 

установа 
 
II Катедра за социологију 
     
01.  Елаборат о оправданости покретања Студијског програма социологија и социјални 

рад  
 
III Катедра за новинарствo 
 
01. Извјештај Комисије за припремање извјештаја за избор ванредног професора за ужу 

научну област Медији и социо-културолошке комуникације (ужа образовна област 
Комуниколошке студије) на Студијском програму за новинарство 

02. Извјештај  Комисије за припремање извјештаја за избор наставника за ужу научну 
област Информационе науке-друштвени аспект (ужа образовна област 
Информационе науке социјални аспект) на Студијском програму за новинарство 

 
IV Катедра за историју 
 
01. Извјештај Комисије за припремање извјештаја за избор наставника у сва звања за 

ужу научну област Историја старог вијека (ужа образовна област Историја 
старог вијека) на Студијском програму за историју 



02. Извјештај Комисије за припремање извјештаја за избор наставника у сва звања за 
ужу научну област Историја средњег вијека (ужа образовна област Помоћне 
историјске науке) на Студијском програму за историју 

03.  Извјештај Комисије за припремање извјештаја за избор наставника у сва звања за 
ужу научну област Историја средњег вијека (ужа образовна област Историја 
средњег вијека) на Студијском програму за историју 

04. Извјештај Комисије  за оцјену теме магистарског рада  Часопис Преглед о 
политичком и културном животу Краљевине Југославије и подобности 
кандидата Соње Миловић 
 

V Катедра за педагогију 
 
01.  Приједлог за расписивање конкурса за избор у звање доцента за ужу научну област 

Општа педагогија (ужа образовна област Општа педагогија) на Студијском 
програму за педагогију  

02.  Приједлог за расписивање конкурса за избор у звање асистента за ужу научну 
област Дидактика (ужа образовна област Дидактика) на Студијском програму за 
педагогију 

03.  Допуњени Извјештај Комисије за припремање извјештаја за избор наставника у сва 
звања за ужу научну област Дефектологија (ужа образовна област Дефектологија) 
на Студијском програму за педагогију 
 

 
VI Катедра за разредну наставу 
 
VII Катедра за психологију 
 
01. Приједлог за расписивање конкурса за избор у звање асистента за ужу научну 

област Социјална психологија (ужа образовна област Социјална психологија) на 
Студијском програму за психологију 

02. Именовање Комисије за оцјену и одбрану докторске дисертације Психoпатолошка 
испољавања код адолесцената који одрастају одвојени од очевa кандидата мр 
Елвира Ибељића 

03. Именовање Комисије за оцјену и одбрану магистарског рада Идентификација 
индикатора школског неуспјеха кандидата Ларисе Филиповић 

04.  Приједлог комисије за провођење поступка еквиваленције раније стечених звања на 
Универзитету 

 
 
 
VIII Катедра за српски језик и књижевност 
 
01. Приједлог за расписивање конкурса за избор у звање редовног професора за ужу 

научну област Специфичне књижевности (ужа образовна област Српска 
књижевност (Српска књижевност 18. и 19. вијека) на Студијском програму за 
српски језик и књижевност  

02. Именовање Комисије за припремање извјештаја за реизбор у звање вишег асистента 
за научну област Специфични језици, (ужа образовна област Србистика 
(Дијалектологија и Акцентологија) на Студијском програму за српски језик и 
књижевност 



03. Именовање Комисије за оцјену и одбрану магистарског рада Књижевна баштина 
манастира Света Тројица крај Пљеваља кандидата Бојана Струњаша 

 
IX Катедра за руски и српски језик и књижевности 
 
X Катедра за општу књижевност, библиотекарство и театрологију 
 
01. Именовање Комисије за припремање извјештаја  за избор у звање ванредног 

професора за ужу научну област Студије извођења умјетничких дјела 
(театрологија) на Студијском програму  за општу књижевност и театрологију 

02. Именовање Комисије за припремање извјештаја  за избор у звање доцента за ужу 
научну област Библиотекарство (ужа образовна област Наука о књизи) на 
Студијском програму за општу књижевност и библиотекарство  

03. Именовање Комисије за припремање извјештаја  за избор у звање доцента за ужу 
научну област Библиотекарство (ужа образовна област Библиотекарство) на 
Студијском програму за општу књижевност и библиотекарство  

 
XI Катедра за енглески језик и књижевност  
 
01. Приједлог за расписивање конкурса за избор у звање доцента за ужу научну област 

Специфични језици (ужа образовна област Англистика-Енглески језик и 
лингвистика) на Студијском програму за енглески језик и књижевност 

02. Именовање Комисије за припремање извјештаја  за реизбор у звање  вишег 
асистента за ужу научну област Специфичне књижевности (ужа образовна област 
Стране књижевности - англистика) на Студијском програму  за енглески језик и 
књижевност 

03. Извјештај Комисије за оцјену и одбрану магистарског рада Енглеска основа 
употребе жаргонизама у говору младих кандидата Јелене Деспотовић 

04. Образложење приједлога за релиценцирањe наставног плана на Студијском 
програму за енглески језик и књижевност 

 
XII Катедра за кинески језик и књижевност 
 
01. Образложење приједлога релиценцирања наставног плана (основне студије) на 

Студијском програму за кинески и енглески језик и књижевности 
02. Образложење приједлога лиценцирања наставног плана (мастер студије) на 

Студијском програму за кинески језик и књижевност 
   
 
XIII Катедра за њемачки језик и књижевност 
 
01. Извјештај Комисије за припремање извјештаја за избор у звање наставника у сва 

звања за ужу научну област Специфични језици (ужа образовна област 
Германистика - Њемачки језик и лингвистика) на Студијском програму за 
њемачки језик и књижевност 

02. Извјештај Комисије за припремање извјештаја за избор у звање наставника у сва 
звања за ужу научну област Специфичне књижевности- Германистика (ужа 
образовна област Методика наставе језика и књижевности) на Студијском 
програму за њемачки језик и књижевност 



03. Извјештај Комисије за припремање извјештаја за избор у звање наставника у сва 
звања за ужу научну област Специфичне књижевности (ужа образовна област 
Стране књижевности-германистика) на Студијском програму за њемачки језик и 
књижевност 

 
XIV Катедра за географију 
 

01. Приједлог за расписивање конкурса за избор у звање доцента за ужу научну 
област Физичка географија (ужа образовна област Физичка географија) на 
Студијском програму  за географију 

02. Извјештај Комисије за припремање извјештаја за избор у звање доцента за ужу 
научну област Друштвена географија (ужа образовна област Методика наставе 
географије и природе и друштва) на Студијском програму за географију 

03.  Извјештај Комисије за припремање извјештаја за избор у сва наставничка звања 
за ужу научну област Друштвена географија (ужа образовна област 
Картографија) на Студијском програму за географију 

 
XV Катедра за математику,  рачунарство и физику 
 
01. Приједлог за расписивање конкурса за реизбор у звање доцента за ужу научну 

област Атомска, молекуларна и хемијска физика (физика атома и молекула 
укључујући сударе, интеракција са радијацијама, магнетне резонанце, Месбауеров 
ефекат), (ужа образовна област Теоријска физика) на Студијском програму  за 
математику,  рачунарство и физику 

02. Приједлог за расписивање конкурса за реизбор у звање вишег асистента за ужу 
научну област Рачунарске науке (ужа образовна област Софтверско 
инжењерство) на Студијском програму  за математику,  рачунарство и физику 

03. Приједлог за расписивање конкурса за избор у звање вишег асистента за ужу научну 
област Математичка анализа и примјене (ужа образовна област Математичка 
анализа и примјене) на Студијском програму  за математику,  рачунарство и 
физику 

 
XVI Завршни мастер радови 
 
01. Именовање Комисије за оцјену и одбрану завршног мастер рада Могућности 

предвиђања социјално неприхватљивог понашања на основу Хексако и 
Алтернативног петофакторског модела личности кандидата Невене Топаловић 

02. Именовање Комисије за оцјену и одбрану завршног мастер рада Библијски мотиви 
у поезији Лазе Костића кандидата Данке Цвијетановић 

03. Именовање Комисије за оцјену и одбрану завршног мастер рада Методолошка 
оспособљеност наставника за примјену социометријских истраживања 
кандидата Соње Каурин 

04.  Захтјев за одобравање теме завршног мастер рада Елементи усмене 
књижевности у поезији Ђорђа Сладоја кандидата Бојана Митровића 

05.  Захтјев за одобрење теме завршног мастер рада Интензитет испољавања 
депресивности и анксиозности код адолесцената различитих нивоа наде 
кандидата Иване Јовановић 

06.  Захтјев за одобрење теме завршног мастер рада Психолошки аспекти 
ронхопатије у брачним односима кандидата Бранке Нинић 



07. Захтјев за измјену теме завршног мастер рада Фочански крај у ХIV и ХV вијеку 
кандидата Бојана Крунића 

 
 
XVII Разно 
 
01.  Захтјев доц. др Наде Зечевић за давање сагласности за одлазак на Трећу 

медиевистичку знанствену радионицу у Ријеци, која ће се одржати  16. октобра 
2015. године 

02. Захтјев проф. др Златка Павловића, проф. др Биљане Сладоје Бошњак и прoф. др 
Бранке Ковачевић за  давање сагласности за одлазак на научни скуп Стање и 
перспективе истраживања у хуманистичким и друштвеним истраживањима који 
ће се одржати у новембру на Филозофском факултету у Бањој Луци 

03. Захтјев  проф. др Биљане Сладоје Бошњак, доц. др Вере Вујевић и мр Дарка 
Дракулића  за  давање сагласности за одлазак на Универзитет Метрополитан у 
Београду поводом пројектних активности на ЕРАЗМУС+ „School - to - Work 
Transition for Higher education students with disabilities in Serbia, Montenegro and 
Bosnia & Hercegovina„ од 26. до 30. октобра 2015. године. 

04.  Захтјев  доц. др Марије Летић за давање сагласности за одлазак на Међународни 
научни скуп ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE STUDIES: TRADITION 
AND TRANSFORMATION (ELLSTAT) који ће се одржати у периоду од 23. до 25. 
10. 2015. године на Филолошком факултету Универзитета у Београду. 

 
 
Декан Факултета, доц. др Драга Мастиловић, отворио је сједницу у 13,00 часова, 

констатовао да постоји кворум потребан за одлучивање и предложио сљедеће допуне 
дневног реда:  
 
Приједлог допуна: 
 
1) Регулисање питања статуса студената који други пут обнављају годину 
2) Усклађивање излазних профила студијских програма  са Правилником о измјени 
правилника о листи струковних, академских и научних звања ( Службени гласник РС 
83/15) 
3) Захтјев групе наставника за добијање сагласности за одлазак на научни скуп у 
Бањалуку 
 
 
Једногласно је усвојен сљедећи допуњени дневни ред: 
 
 
1. Верификација новог  члана Наставно-научног вијећа Филозофског факултета Пале  
2. Усвајање записника са 217. и 218. ванредне сједнице Наставно-научног вијећа 

Филозофског факултета Пале 
3. Усвајање академског календара за 2015/2016. годину 
4. Верификација Извјештаја о еквиваленцији раније стечених звања са актуелним 

студијским програмима Филозофског факултета Пале 
5. Захтјев за продужење рока за израду магистарског рада кандидата Јелене 

Деспотовић и Бојана Струњаша 
6. Актуелности из наставе и научноистраживачке дјелатности 



 а.  Регулисање питања статуса студената који други пут обнављају годину 
 б.  Усклађивање излазних профила студијских програма  са Правилником о измјени 

правилника о листи струковних, академских и научних звања ( Службени гласник 
РС 83/15) 

ц. Усвајање Ранг листи кандидата за упис студената у прву годину студија - трећи 
уписни рок у академској 2015/16. години 
д. Измјене листе одговорних наставника и сарадника за академску 2015/16. години 
е.  Давање сагласности за рад на другој високошколској установи 

 
 
I Катедра за филозофију 
 
02.  Приједлог комисије за признавање испита и преписа са других високошколских 

установа 
 
II Катедра за социологију 
     
01.  Елаборат о оправданости покретања Студијског програма социологија и социјални 

рад  
 
III Катедра за новинарствo 
 

01. Извјештај Комисије за припремање извјештаја за избор ванредног професора за 
ужу научну област Медији и социо-културолошке комуникације (ужа образовна 
област Комуниколошке студије) на Студијском програму за новинарство 
02. Извјештај  Комисије за припремање извјештаја за избор наставника за ужу научну 

област Информационе науке-друштвени аспект (ужа образовна област 
Информационе науке социјални аспект) на Студијском програму за новинарство 

 
IV Катедра за историју 
 
01. Извјештај Комисије за припремање извјештаја за избор наставника у сва звања за 

ужу научну област Историја старог вијека (ужа образовна област Историја 
старог вијека) на Студијском програму за историју 

02. Извјештај Комисије за припремање извјештаја за избор наставника у сва звања за 
ужу научну област Историја средњег вијека (ужа образовна област Помоћне 
историјске науке) на Студијском програму за историју 

03.  Извјештај Комисије за припремање извјештаја за избор наставника у сва звања за 
ужу научну област Историја средњег вијека (ужа образовна област Историја 
средњег вијека) на Студијском програму за историју 

04. Извјештај Комисије  за оцјену теме магистарског рада  Часопис Преглед о 
политичком и културном животу Краљевине Југославије и подобности 
кандидата Соње Миловић 
 

V Катедра за педагогију 
 
01.  Приједлог за расписивање конкурса за избор у звање доцента за ужу научну област 

Општа педагогија (ужа образовна област Општа педагогија) на Студијском 
програму за педагогију  



02.  Приједлог за расписивање конкурса за избор у звање асистента за ужу научну 
област Дидактика (ужа образовна област Дидактика) на Студијском програму за 
педагогију 

03.  Допуњени Извјештај Комисије за припремање извјештаја за избор наставника у сва 
звања за ужу научну област Дефектологија (ужа образовна област Дефектологија) 
на Студијском програму за педагогију 
 

 
VI Катедра за разредну наставу 
 
VII Катедра за психологију 
 
01. Приједлог за расписивање конкурса за избор у звање асистента за ужу научну 
област Социјална психологија (ужа образовна област Социјална психологија) на 
Студијском програму за психологију 
02. Именовање Комисије за оцјену и одбрану докторске дисертације 

Психoпатолошка испољавања код адолесцената који одрастају 
одвојени од очевa кандидата мр Елвира Ибељића 

03. Именовање Комисије за оцјену и одбрану магистарског рада Идентификација 
индикатора школског неуспјеха кандидата Ларисе Филиповић 

04.  Приједлог комисије за провођење поступка еквиваленције раније стечених звања на 
Универзитету 

 
 
 
VIII Катедра за српски језик и књижевност 
 
01. Приједлог за расписивање конкурса за избор у звање редовног професора за ужу 

научну област Специфичне књижевности (ужа образовна област Српска 
књижевност (Српска књижевност 18. и 19. вијека) на Студијском програму за 
српски језик и књижевност  

02. Именовање Комисије за припремање извјештаја за реизбор у звање вишег асистент 
за научну област Специфични језици, (ужа образовна област Србистика 
(Дијалектологија и Акцентологија) на Студијском програму за српски језик и 
књижевност 

03. Именовање Комисије за оцјену и одбрану магистарског рада Књижевна баштина 
манастира Света Тројица крај Пљеваља кандидата Бојана Струњаша 

 
IX Катедра за руски и српски језик и књижевности 
 
X Катедра за општу књижевност, библиотекарство и театрологију 
 
01. Именовање Комисије за припремање извјештаја  за избор у звање ванредног 

професора за ужу научну област Студије извођења умјетничких дјела 
(театрологија) на Студијском програму  за општу књижевност и театрологију 

02. Именовање Комисије за припремање извјештаја  за избор у звање доцента за ужу 
научну област Библиотекарство (ужа образовна област Наука о књизи) на 
Студијском програму за општу књижевност и библиотекарство  



03. Именовање Комисије за припремање извјештаја  за избор у звање доцента за ужу 
научну област Библиотекарство (ужа образовна област Библиотекарство) на 
Студијском програму за општу књижевност и библиотекарство  

 
XI Катедра за енглески језик и књижевност  
 
01. Приједлог за расписивање конкурса за избор у звање доцента за ужу научну област 

Специфични језици (ужа образовна област Англистика-Енглески језик и 
лингвистика) на Студијском програму за енглески језик и књижевност 

02. Именовање Комисије за припремање извјештаја  за реизбор у звање  вишег асистент 
за ужу научну област Специфичне књижевности (ужа образовна област Стране 
књижевности - англистика) на Студијском програму  за енглески језик и 
књижевност 

03. Извјештај Комисије за оцјену и одбрану магистарског рада Енглеска основа 
употребе жаргонизама у говору младих кандидата Јелене Деспотовић 

04. Образложење приједлога за релиценцирањe наставног плана на Студијском 
програму за енглески језик и књижевност 

 
XII Катедра за кинески језик и књижевност 
 
01. Образложење приједлога релиценцирања наставног плана (основне студије) на 

Студијском програму за кинески и енглески језик и књижевности 
02. Образложење приједлога лиценцирања наставног плана (мастер студије) на 

Студијском програму за кинески језик и књижевност 
   
 
XIII Катедра за њемачки језик и књижевност 
 
01. Извјештај Комисије за припремање извјештаја за избор у звање наставника у сва 

звања за ужу научну област Специфични језици (ужа образовна област 
Германистика - Њемачки језик и лингвистика) на Студијском програму за 
њемачки језик и књижевност 

02. Извјештај Комисије за припремање извјештаја за избор у звање наставника у сва 
звања за ужу научну област Специфичне књижевности- Германистика (ужа 
образовна област Методика наставе језика и књижевности) на Студијском 
програму за њемачки језик и књижевност 

03. Извјештај Комисије за припремање извјештаја за избор у звање наставника у сва 
звања за ужу научну област Специфичне књижевности (ужа образовна област 
Стране књижевности-германистика) на Студијском програму за њемачки језик и 
књижевност 

 
XIV Катедра за географију 
 

01. Приједлог за расписивање конкурса за избор у звање доцента за ужу научну 
област Физичка географија (ужа образовна област Физичка географија) на 
Студијском програму  за географију 

02. Извјештај Комисије за припремање извјештаја за избор у звање доцента за ужу 
научну област Друштвена географија (ужа образовна област Методика наставе 
географије и природе и друштва) на Студијском програму за географију 



03.  Извјештај Комисије за припремање извјештаја за избор у сва наставничка звања 
за ужу научну област Друштвена географија (ужа образовна област 
Картографија) на Студијском програму за географију 

 
XV Катедра за математику,  рачунарство и физику 
 
01. Приједлог за расписивање конкурса за реизбор у звање доцента за ужу научну 

област Атомска, молекуларна и хемијска физика (физика атома и молекула 
укључујући сударе, интеракција са радијацијама, магнетне резонанце, Месбауеров 
ефекат), (ужа образовна област Теоријска физика) на Студијском програму  за 
математику,  рачунарство и физику 

02. Приједлог за расписивање конкурса за реизбор у звање вишег асистента за ужу 
научну област Рачунарске науке (ужа образовна област Софтверско 
инжењерство) на Студијском програму  за математику,  рачунарство и физику 

03. Приједлог за расписивање конкурса за избор у звање вишег асистента за ужу научну 
област Математичка анализа и примјене (ужа образовна област Математичка 
анализа и примјене) на Студијском програму  за математику,  рачунарство и 
физику 

 
XVI Завршни мастер радови 
 
08. Именовање Комисије за оцјену и одбрану завршног мастер рада Могућности 

предвиђања социјално неприхватљивог понашања на основу Хексако и 
Алтернативног петофакторског модела личности кандидата Невене Топаловић 

09. Именовање Комисије за оцјену и одбрану завршног мастер рада Библијски мотиви 
у поезији Лазе Костића кандидата Данке Цвијетановић 

10. Именовање Комисије за оцјену и одбрану завршног мастер рада Методолошка 
оспособљеност наставника за примјену социометријских истраживања 
кандидата Соње Каурин 

11.  Захтјев за одобравање теме завршног мастер рада Елементи усмене 
књижевности у поезији Ђорђа Сладоја кандидата Бојана Митровића 

12.  Захтјев за одобрење теме завршног мастер рада Интензитет испољавања 
депресивности и анксиозности код адолесцената различитих нивоа наде 
кандидата Иване Јовановић 

13.  Захтјев за одобрење теме завршног мастер рада Психолошки аспекти 
ронхопатије у брачним односима кандидата Бранке Нинић 

14. Захтјев за измјену теме завршног мастер рада Фочански крај у ХIV и ХV вијеку 
кандидата Бојана Крунића 

 
 
XVII Разно 
 
05.  Захтјев доц. др Наде Зечевић за давање сагласности за одлазак на Трећу 

медиевистичку знанствену радионицу у Ријеци, која ће се одржати  16. октобра 
2015. године 

06. Захтјев проф. др Златка Павловића, проф. др Биљане Сладоје Бошњак и прoф. др 
Бранке Ковачевић за  давање сагласности за одлазак на научни скуп Стање и 
перспективе истраживања у хуманистичким и друштвеним истраживањима који 
ће се одржати у новембру на Филозофском факултету у Бањој Луци 



07. Захтјев  проф. др Биљане Сладоје Бошњак, доц. др Вере Вујевић и мр Дарка 
Дракулића  за  давање сагласности за одлазак на Универзитет Метрополитан у 
Београду поводом пројектних активности на ЕРАЗМУС+ „School - to - Work 
Transition for Higher education students with disabilities in Serbia, Montenegro and 
Bosnia & Hercegovina„ од 26. до 30. октобра 2015. године. 

08.  Захтјев  доц. др Марије Летић за давање сагласности за одлазак на Међународни 
научни скуп ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE STUDIES: TRADITION 
AND TRANSFORMATION (ELLSTAT) који ће се одржати у периоду од 23. до 25. 
10. 2015. године на Филолошком факултету Универзитета у Београду. 

09.  Захтјев групе наставника за добијање сагласности за одлазак на научни скуп у 
Бањалуку 

 
 
Ад. 1. За новог чланa Наставно-научног вијећа са Катедре за психологију именује се 
проф. др Драгољуб Крнета  
Ад. 2. Усваја се једногласно записник са 217. сједнице Вијећа Факултета 
Ад. 3. Усваја се једногласно записник са 218. ванредне сједнице Вијећа Факултета 
Ад. 4. Усваја се једногласно Академски календар за 2015/2016. годину 
Ад. 5. Усвајају се једногласно Извјештаји о еквивалентном броју ЕЦТС бодова, према 
приложеним материјалима 
Ад. 6. Једногласно се усвајају захтјеви за продужење рока за израду магистарског рада 
кандидата Јелене Деспотовић и Бојана Струњаша 
Ад.7. Једногласно се усваја приједлог одлуке да се  студентима који два пута обнављају 
исту годину студија на Филозофском факултету, одoбри трећи пут обнова студијске 
године као редовним студентима, на студијским програмима на којима нису 
организоване ванредне студије 
Ад. 8.  Једногласно се усваја приједлог одлуке да се  ускладе излазни профили на 
студијским програмима  Факултета са Правилником о измјени правилника о листи 
струковних, академских и научних звања ( Службени гласник РС 83/15), правилник ће 
се доставити катедрама на увид ради изношења евентуалних примједби, након тога 
Одлука се доставља Сенату Универзитета 
Ад. 9. Једногласно се усвајајају Ранг листе кандидата за упис студената у прву годину 
студија - трећи уписни рок у академској 2015/16. години 
Ад. 10. Једногласно се усвајајају измјене Листе одговорних наставника и сарадника за 
академску 2015/16. годину уз корекцију на Студијском програму за новинарство треба 
умјесто проф. др Милимира Мучибабића да буде проф. др Лазо Ристић, а на 
Студијском програму за српски и руски језик и књижевности  треба брисати доц. др 
Веру Ћевриз Нишић 
 
 
 
 
 
 
I Катедра за филозофију 
 

01. Једногласно се усваја Приједлог комисије за признавање испита и преписа са 
других високошколских установа 

 
II Катедра за социологију 



     
01. Једногласно се усваја Елаборат о оправданости покретања Студијског програма 

социологија и социјални рад 
 

III Катедра за новинарствo 
 

01. Једногласно се усваја Извјештај Комисије за припремање извјештаја за избор 
ванредног професора за ужу научну област Медији и социо-културолошке 
комуникације (ужа образовна област Комуниколошке студије) на Студијском 
програму за новинарство 

02. Једногласно се усваја Извјештај  Комисије за припремање извјештаја за избор 
наставника за ужу научну област Информационе науке-друштвени аспект (ужа 
образовна област Информационе науке социјални аспект) на Студијском 
програму за новинарство 
 

IV Катедра за историју 
 
01.  Једногласно се усваја Извјештај Комисије за припремање извјештаја за избор 

наставника у сва звања за ужу научну област Историја старог вијека (ужа 
образовна област Историја старог вијека) на Студијском програму за историју 

02. Једногласно се усваја Извјештај Комисије за припремање извјештаја за избор 
наставника у сва звања за ужу научну област Историја средњег вијека (ужа 
образовна област Помоћне историјске науке) на Студијском програму за историју 

03.  Једногласно се усваја Извјештај Комисије за припремање извјештаја за избор 
наставника у сва звања за ужу научну област Историја средњег вијека (ужа 
образовна област Историја средњег вијека) на Студијском програму за историју 

04. Једногласно се усваја Извјештај Комисије  за оцјену теме магистарског рада  
Часопис Преглед о политичком и културном животу Краљевине Југославије и 
подобности кандидата Соње Миловић 

 
V Катедра за педагогију 
 
01. Једногласно се усваја Приједлог за расписивање конкурса за избор у звање доцента 

за ужу научну област Општа педагогија (ужа образовна област Општа педагогија) 
на Студијском програму за педагогију  

02. Једногласно се усваја Приједлог за расписивање конкурса за избор у звање 
асистента за ужу научну област Дидактика (ужа образовна област Дидактика) на 
Студијском програму за педагогију 

03. Једногласно се усваја допуњени Извјештај Комисије за припремање извјештаја за 
избор наставника у сва звања за ужу научну област Дефектологија (ужа образовна 
област Дефектологија) на Студијском програму за педагогију 
 

VI Катедра за разредну наставу 
 
VII Катедра за психологију 
 
01. Једногласно се усваја Приједлог за расписивање конкурса за избор у звање 

асистента за ужу научну област Социјална психологија (ужа образовна област 
Социјална психологија) на Студијском програму за психологију 



02. Једногласно се усваја именовање Комисије за оцјену и одбрану докторске 
дисертације Психoпатолошка испољавања код адолесцената који одрастају 
одвојени од очевa кандидата мр Елвира Ибељића, у саставу: 
1. Проф. др Спасенија Ћеранић, редовни професор, Филозофски факултет 
Универзитета у Источном Сарајеву, предсједник; 
2. Проф. др Нада Летић, ванредни професор, Филозофски факултет Универзитета у 
Бањој Луци; 

3. Доц. др Шуајб Солаковић, доцент, Филозофски факултет Универзитета у 
Источном Сарајеву. 
 

03. Једногласно се усваја именовање Комисије за оцјену и одбрану магистарског рада 
Идентификација индикатора школског неуспјеха кандидата Ларисе Филиповић, 
у саставу: 
 
1. Др Драгољуб Крнета, редовни професор, Социјална психологија, Филозофски 
факултет Пале, Универзитет у Источном Сарајеву; 
2. Др Горјана Коледин, доцент, Социјална психологија, Филозофски факултет 
Пале, Универзитет у Источном Сарајеву;  
3. Др Анела Хасанагић, доцент, Општа психологија, Филозофски факултет у 
Зеници, Универзитет у Зеници. 
 

04.  Једногласно се усваја Приједлог комисије за провођење поступка еквиваленције 
раније стечених звања на Универзитету 

 
VIII Катедра за српски језик и књижевност 
01. Једногласно се усваја Приједлог за расписивање конкурса за избор у звање редовног 

професора за ужу научну област Специфичне књижевности (ужа образовна област 
Српска књижевност (Српска књижевност 18. и 19. вијека)) на Студијском 
програму за српски језик и књижевност  

02. Једногласно се усваја именовање Комисије за припремање извјештаја за реизбор у 
звање вишег асистент за научну област Специфични језици, (ужа образовна област 
Србистика (Дијалектологија и Акцентологија) на Студијском програму за српски 
језик и књижевност, у саставу: 
1) Др Миодраг Јовановић, редовни професор, Дијалектологија и акцентологија 
српског језика, Филозофски факултет у Никшићу, предсједник; 
2) Др Милан Драгичевић,  редовни професор,  Дијалектологија и акцентологија 
српског језика, Филолошки факултет  Универзитета у Бањој Луци, члан и 
3) Др Сања Куљанин, доцент, Специфични језици (Савремени српски језик), 
Филозофски факултет Универзитет у Источном Сарајеву, члан 

 
03. Једногласно се усваја именовање Комисије за оцјену и одбрану магистарског рада 

Књижевна баштина манастира Света Тројица крај Пљеваља кандидата Бојана 
Струњаша, у саставу: 
1. Др Бранко Летић, професор емеритус, Специфичне књижевности (Српска 
књижевност), Филозофски факултет  Универзитета у Источном Сарајеву; 
2. Др Јелица Стојановић, редовни професор, Специфични језици-Дијахронија 
српског језика, Филозофски факултет у Никшићу;  
3. Др Саша Кнежевић, ванредни професор, Специфичне књижевности (Српска 
књижевност), Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву. 

 



IX Катедра за руски и српски језик и књижевности 
 
 
X Катедра за општу књижевност и библиотекарство и за општу књижевност и 
театрологију 
 
01. Једногласно се усваја именовање Комисије за припремање извјештаја  за избор у 

звање ванредног професора за ужу научну област Студије извођења умјетничких 
дјела (театрологија) на Студијском програму  за општу књижевност и 
театрологију, у саставу:  
1) Др Мухамед Џелиловић, редовни професор, Компаративна књижевност и 
театрологија, Филозофски факултет и Академија сценских умјетности 
Универзитета у Сарајеву, предсједник; 
2) Др Мирољуб Јоковић,  редовни професор,  Теорија књижевности,  Филозофски 
факултет  Универзитета у Источном Сарајеву, члан; 
3) Др Бранко Брђанин, ванредни професор, Општи студији књижевности, 
Филозофски факултет Универзитет у Источном Сарајеву, члан; 
4) Др Дарко Лукић,  редовни професор,  Продукција сценских изведбених 
умјетности, Академија драмских умјетности Свеучилишта у Загребу, члан и 
5) професор Љубо Божовић, редовни професор, Умјетничко стваралаштво –сви 
облици стваралаштва, Музичка академија и Филозофски факултет Универзитет у 
Источном Сарајеву, члан. 

02. Једногласно се усваја именовање Комисије за припремање извјештаја  за избор у 
звање доцента за ужу научну област Библиотекарство (ужа образовна област 
Наука о књизи) на Студијском програму за општу књижевност и библиотекарство, 
у саставу: 
1) Др Жељко Вучковић, редовни професор, Библиотекарство, Педагошки факултет  
Сомбор, Универзитета у Новом Саду, предсједник; 
2) Др Милена Максимовић, ванредни професор, Библиотекарство, Филозофски 
факултет  Универзитета у Источном Сарајеву, члан и 
3) Др Борјанка Трајковић, ванредни професор, Библиотекарство, Педагошки 
факултет Сомбор, Универзитета у Новом Саду, члан. 

03. Једногласно се усваја именовање Комисије за припремање извјештаја  за избор у 
звање доцента за ужу научну област Библиотекарство (ужа образовна област 
Библиотекарство) на Студијском програму за општу књижевност и 
библиотекарство, у саставу: 
1) Др Милена Максимовић, ванредни професор, Библиотекарство, Филозофски 
факултет  Универзитета у Источном Сарајеву, предсједник; 
2) Др Борјанка Трајковић, ванредни професор, Библиотекарство, Педагошки 
факултет Сомбор, Универзитета у Новом Саду, члан и 
3) Др Жељко Вучковић, редовни професор, Библиотекарство, Педагошки факултет  
Сомбор, Универзитета у Новом Саду, члан. 

 
XI Катедра за енглески језик и књижевност и за енглески  
 
01. Једногласно се усваја Приједлог за расписивање конкурса за избор у звање доцента 

за ужу научну област Специфични језици (ужа образовна област Англистика-
Енглески језик и лингвистика) на Студијском програму за енглески језик и 
књижевност 



02. Једногласно се усваја именовање Комисије за припремање извјештаја  за реизбор у 
звање  вишег асистент за ужу научну област Специфичне књижевности (ужа 
образовна област Стране књижевности - англистика) на Студијском програму  за 
енглески језик и књижевност, у саставу: 
1) Др Марија Летић, доцент, Специфичне књижевности (Англистика), Филозофски 
факултет Универзитета у Источном Сарајеву, предсједник; 
2) Др Божица Јовић, доцент, Специфичне књижевности (Англистика), Филозофски 
факултет  Универзитета у Источном Сарајеву, члан и 
3) Др Петар Пенда, ванредни професор, Специфичне књижевности – 
Англоамеричка књижевност, Филолошки факултет Универзитет у Бањој Луци, члан 
 

03. Једногласно се усваја извјештај Комисије за оцјену и одбрану магистарског рада 
Енглеска основа употребе жаргонизама у говору младих кандидата Јелене 
Деспотовић 

04. Образложење приједлога за релиценцирањe наставног плана на Студијском 
програму за енглески језик и књижевност, усваја се једногласно 

 
XII Катедра за кинески језик и књижевност 
 
01. Образложење приједлога релиценцирања наставног плана (основне студије) на 

Студијском програму за кинески и енглески језик и књижевности, усваја се 
једногласно 

02. Образложење приједлога лиценцирања наставног плана (мастер студије) на 
Студијском програму за кинески језик и књижевност, усваја се једногласно 

   
 

XII Катедра за њемачки језик и књижевност 
 
01. Једногласно се усваја извјештај Комисије за припремање извјештаја за избор у 

звање наставника у сва звања за ужу научну област Специфични језици (ужа 
образовна област Германистика - Њемачки језик и лингвистика) Студијском 
програму за њемачки језик и књижевност 

02. Једногласно се усваја извјештај Комисије за припремање извјештаја за избор у 
звање наставника у сва звања за ужу научну област Специфичне књижевности- 
Германистика (ужа образовна област Методика наставе језика и књижевности) 
на Студијском програму за њемачки језик и књижевност 

03. Једногласно се усваја извјештај Комисије за припремање извјештаја за избор у 
звање наставника у сва звања за ужу научну област Специфичне књижевности 
(ужа образовна област Стране књижевности-германистика) на Студијском 
програму за њемачки језик и књижевност 
 
 

XIII Катедра за географију 
 
 

01. Једногласно се усваја Приједлог за расписивање конкурса за избор у звање 
доцента за ужу научну област Физичка географија (ужа образовна област 
Физичка географија) на Студијском програму  за географију 

02. Једногласно се усваја извјештај Комисије за припремање извјештаја за избор у 
звање доцента за ужу научну област Друштвена географија (ужа образовна 



област Методика наставе географије и природе и друштва) на Студијском 
програму за географију 

03.  Једногласно се усваја извјештај Комисије за припремање извјештаја за избор у сва 
наставничка звања за ужу научну област Друштвена географија (ужа образовна 
област Картографија) на Студијском програму за географију 
 

XIV Катедра за математику,  рачунарство и физику 
 
01. Једногласно се усваја Приједлог за расписивање конкурса за реизбор у звање 

доцента за ужу научну област Атомска, молекуларна и хемијска физика (физика 
атома и молекула укључујући сударе, интеракција са радијацијама, магнетне 
резонанце, Месбауеров ефекат), (ужа образовна област Теоријска физика) на 
Студијском програму  за математику,  рачунарство и физику 

02. Једногласно се усваја Приједлог за расписивање конкурса за реизбор у звање вишег 
асистента за ужу научну област Рачунарске науке (ужа образовна област 
Софтверско инжењерство) на Студијском програму  за математику,  рачунарство 
и физику 

03. Једногласно се усваја Приједлог за расписивање конкурса за избор у звање вишег 
асистента за ужу научну област Математичка анализа и примјене (ужа образовна 
област Математичка анализа и примјене) на Студијском програму  за 
математику,  рачунарство и физику 

 
XV Завршни мастер радови 
 
01. Именовање Комисије за оцјену и одбрану завршног мастер рада Могућности 

предвиђања социјално неприхватљивог понашања на основу Хексако и 
Алтернативног петофакторског модела личности кандидата Невене Топаловић, 
усваја се једногласно 

02. Именовање Комисије за оцјену и одбрану завршног мастер рада Библијски мотиви 
у поезији Лазе Костића кандидата Данке Цвијетановић, усваја се једногласно 

03. Именовање Комисије за оцјену и одбрану завршног мастер рада Методолошка 
оспособљеност наставника за примјену социометријских истраживања 
кандидата Соње Каурин, усваја се једногласно 

04.  Захтјев за одобравање теме завршног мастер рада Елементи усмене 
књижевности у поезији Ђорђа Сладоја кандидата Бојана Митровића, усваја се 
једногласно 

05.  Захтјев за одобрење теме завршног мастер рада Интензитет испољавања 
депресивности и анксиозности код адолесцената различитих нивоа наде 
кандидата Иване Јовановић, усваја се једногласно 

06.  Захтјев за одобрење теме завршног мастер рада Психолошки аспекти 
ронхопатије у брачним односима кандидата Бранке Нинић, усваја се једногласно 

07. Захтјев за измјену теме завршног мастер рада Фочански крај у ХIV и ХV вијеку 
кандидата Бојана Крунића, усваја се једногласно 
 

XVI Разно 
 
 
01.  Захтјев доц. др Наде Зечевић за давање сагласности за одлазак на Трећу 

медиевистичку знанствену радионицу у Ријеци, која ће се одржати  16. октобра 
2015. године, усваја се једногласно 



02. Захтјев проф. др Златка Павловића, проф. др Биљане Сладоје Бошњак и прoф. др 
Бранке Ковачевић за  давање сагласности за одлазак на научни скуп Стање и 
перспективе истраживања у хуманистичким и друштвеним истраживањима који 
ће се одржати у новембру на Филозофском факултету у Бањој Луци, усваја се 
једногласно 

03. Захтјев  проф. др Биљане Сладоје Бошњак, доц. др Вере Вујевић и мр Дарка 
Дракулића  за  давање сагласности за одлазак на Универзитет Метрополитан у 
Београду поводом пројектних активности на ЕРАЗМУС+ „School - to - Work 
Transition for Higher education students with disabilities in Serbia, Montenegro and 
Bosnia & Hercegovina„ од 26. до 30. октобра 2015. године, усваја се једногласно 

04.  Захтјев  доц. др Марије Летић за давање сагласности за одлазак на Међународни 
научни скуп ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE STUDIES: TRADITION 
AND TRANSFORMATION (ELLSTAT) који ће се одржати у периоду од 23. до 25. 
10. 2015. Године на Филолошком факултету Универзитета у Београду, усваја се 
једногласно 

05. Захтјев групе наставника за добијање сагласности за одлазак на научни скуп у 
Бањалуку, усваја се једногласно 

 
 
 
 
Сједница је завршена у 14,00 часова.  
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СЈЕДНИЦЕ ОДРЖАНЕ 20. 10. 2015. ГОДИНЕ 

 
 
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ 100% У РАДНОМ ОДНОСУ 
Редни  
број 

 
Презиме и име 

 
Звање 

 

1.  Проф. др Мишо Кулић Редовни професор  
2.  Проф. др Спасенија Ћеранић  Редовни професор  
3.  Проф. др Небојша Елез Редовни професор  
4.  Проф. др Драгољуб Крнета Редовни професор  
5.  Проф. др Александар Стаматовић Ванредни професор  
6.  Проф. др Миланка Бабић Ванредни професор  
7.  Проф. др Милена Максимовић Ванредни професор  
8.  Проф. др Златко Павловић Ванредни професор  
9.  Проф. др Бранка Брчкало Ванредни професор  
10.  Проф. др Бранка Ковачевић Ванредни професор  
11.  Проф. др Саша Кнежевић Ванредни професор  
12.  Доц. др Драга Мастиловић Доцент  
13.  Доц. др Владимир Владичић Доцент  
14.  Доц. др Марија Летић Доцент  
15.  Доц. др Мирјана  Самарџић Доцент  
16.  Доц. др Бранислав Драшковић Доцент  
17.  Доц. др Биљана Милошевић Доцент  



Шошо 
18.  Доц. др Жана Гавриловић Доцент  
19.  Доц. др Драган Костић Доцент  
20.  Доц. др Љубомир Зубер Доцент  
21.  Доц. др Горјана Коледин Доцент  
22.  Доц. др Божица Јовић Доцент  
23.  Доц. др Биљана Самарџић Доцент  
24.  Доц. др Бојана Павловић Доцент  
25.  Доц. др Раде Симовић Доцент  
26.  Доц. др Стојан Шљука Доцент  
27.  Др Милка Грмуша Виши асистент  
28.  Мр Дејана Радовановић Шаренац Виши асистент  
29.  Мр Дарко Дракулић Виши асистент  
30.  Мр Сњежана Станар Виши асистент  
31.  Мр Јелена Голијанин Виши асистент  
32.  Мр Огњен Куртеш Виши асистент  
33.  Маја Лаковић, мр Виши асистент  
34.  Славиша Вулић, мр Виши асистент  
35.  Бојан Ћорлука, мр Виши асистент  
36.  Милан Коловић Студент  
37.  Данијела Мијановић Студент  
38.  Благоје Јовановић Студент  
39.  Срђан Тадић Студент  
40.  Наташа Лаловић Студент  
41.  Свјетлана Табаковић Студент  
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