
Република Српска 
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊ ОЈ ЛУЦИ  

Сенат Универзитета

Број: 05-88/09
Дана, 29.01.2009. године

На основу члана 74. и 88. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 85/06 и 30/07) и члана 34. став (1) алинеја 5) Статута Универзитета у Бањој Луци, 
Сенат Универзитета на 16. сједници од 29.01.2009. године, 
д о н о с и

О Д Л У К У

1. Емир Мухић бира се у звање асистента за ужу научну област Енглески језик, на Студијском 
програму енглеског језика и књижевности, на период од четири године.

2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

О б р а з л о ж е њ е
Универзитет у Бањој Луци на приједлог Научно-наставног вијећа Филозофског факултета 

расписао је дана 25.06.2008. године Конкурс за избор сарадника -  асистента за ужу научну област 
Енглески језик, на Студијском програму енглеског језика и књижевности.

На расписан Конкурс пријавило се девет кандидата и то: Емир Мухић, Ивана Тучен, 
Далибор Кесић, Јелена Шајиновић, Мирко Богдановић, Небојша Божић, Душко Поповић, Марија 
Бјељац и Весна Ђурђић.

Сенат Универзитета у Бањој Луци на 13. сједници одржаној 07.11.2008. године, на 
приједлог Научно-наставног вијећа Филозофског факултета, образовало је  Комисију за писање 
извјештаја за избор сарадника у одређено звање. Комисија је  припремила писмени извјештај, 
предложила да се изврши избор као у диспозитиву ове Одлуке и исти доставила Научно- 
наставном вијећу Филозофског факултета на разматрање и одлучивање.

Научно-наставно вијеће Филозофског факултета у Бањој Луци на сједници одржаној
23.12.2008. године констатовало је да кандидат Емир Мухић испуњава у цјелости услове и 
утврдило приједлог да се Емир Мухић изабере у звање асистента за ужу научну област Енглески 
језик, на Студијском програму енглеског језика и књижевности, на период од четири године и 
исти доставило Универзитету у Бањој Луци ради даљег поступка.

Сенат Универзитета је на сједници одржаној 29.01.2009. године утврдио да је утврђени 
приједлог из претходног става у складу са одредбама Закона о високом образовању и Статута 
Универзитета.

Сагласно члану 74. Закона о високом образовању и члану 131. Статута Универзитета, 
одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке може се поднијети приговор Универзитету у Бањој Луци 
у року од 15 дана од дана пријема исте.

Достављено:
1. Факултету 2х,
2. Архиви,
3. Документацији.



УНИВЕРЗВТЕТ У  БАЊОЈ ЛУЦИ

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 
РАС1ЈЕТУ ОР РНЊОбОРНУ ВАША Ш К А  
ул. Бана Лазаревића бр. 1 Бања Лука 
телефон: 051/303-754, 303-995, 319-662, 305-625 
Гах: 051/301-834 е-тај 1: Ш.ГакићеШј),ђ 1 хс.пе1

Број: № 5 $  /08
Дана: Д-5 - IX- 2008. годнне

На основу члана 74. Закона о високом образовању («Службени гласник 
Републике Српске», броЈ 85/06), Закона о измЈенама и допунама Закона о високом 
образовању («Службени гласник Републике Српске», број: 30/07) и члана 52. 
Статута Универзитета у Бањој Луци, Научно-наставно виЈеће Филозофског 
факултета на сједници одржаноЈ 23.12.2008. године, утврдило Је

ЕМИР МУХИЋ, бира се у звање асистента за ужу научну област 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК, на Студијском програму енглеског Језика и књижевности, на 
период од четири године.

Научно-наставно вијеће Филозофског факултета на сједници одржаноЈ
23.12.2008. године, разматрало је  извјештаЈе и приједлоге комисија за избор у звања 
наставника и сарадника по расписаном конкурсу од 25.06.2008. године.

Научно-наставно виЈеће Факултета констатовало Је да Емир Мухић 
испуњава у цјелости услове за избор у звање сарадника и утврдило приједлог да се 
Емир Мухић изабере у звање асистента за ужу научну област Енглески Језик, на 
Студијском програму енглеског језика и књижевности.

У складу са чланом 138. Статута Универзитета у БањоЈ Луци, Приједлог за 
избор у звање сарадника доставља се Универзитету ради даљег поступка.

П Р И Ј Е Д Л О Г
за избор у  зеање сарадника

О б р  а з л о лс е њ е

Достављено:
1. Универзитету
2. Архиви



И З В Ј Е Ш Т А Ј
КОМИСИЈЕ О ИРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ

Конкурс објављен: ”Глас Српске”, 25. 06. 2008. године (сриједа) 
Ужа научна/умјетничка област: енглески језик 
Назив факултета: Филозофски факултет.
Број кандидата који се бирају: 3 (три)
Број пријављених кандидата: 9 (девет)

II ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА

Први кандидат:
__________________________ 1. Основни биографски подаци__________________________
Име, средње име и презиме: Емир (Зијад) Мухић 
Датум и мјесто рођења: 23. 06. 1983. године, Бања Лука 
Установе у којима је био запослен: Кембриџ центар Бања Лука 
Звања/ радна мјеста: професор енглеског језика 
Научна/умјетничка област:
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима:

__________________________ 2. Биографи ја, дипломе и звања__________________________
Основне студије:
Назив институције: Филозофски факултет
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2007. године (просјечна оцјена током студија: 9,23 
девет 23/100)

Постдипломске студије:
Назив институције:
Мјесто и година завршетка:
Назив магистарског рада:
Ужа научна/умјетничка област:

Докторат:
Назив институције:
Мјесто и година завршетка:
Назив дисертације:
Ужа научна/умјетничка област:

Претходни избори у наставна и научна звања (институција, звање и период):_______________

______________________ 3. Научна/умјетничка дјелатност кандидата___________________
1. Радови прије последњег избора/реизбора

(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 33. или члана 34.)
2. Радови послије последњег избора/реизбора

(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодова сврстаних по 
категоријама из члана 33. или члана 34.)
______ Укупан број бодова:______________________________________

1



4. Образовна дјелатност кандидата
1. Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) сврстаних по 
категоријама из члана 35)
2. Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) и број бодова 
сврстаних по категоријама из члана 35)

Укупан број бодова:_____________________________________ __________

_________________________ 5. Стручна дјелатност кандидата__________________
1. Стручна дјелатност прије последњег избора/реизбора

(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 36)
2. Стручна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора

(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 36) 
Укупан број бодова: ______________________

Други кандидат
__________________________ 1. Основни биографски подаци
Име, средње име и презиме: Ивана (Ивица) Тучен 
Датум и мјесто рођења: 05. 03. 1985. године, Градишка 
Установе у којима је био запослен: Кембриџ центар Бања Лука 
Звања/ радна мјеста: професор енглеског језика 
Научна/умјетничка област:
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима:

__________________________ 2. Биографија, дипломе и звања__________________________
Основне студије:
Назив институције: Филозофски факултет
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2008. године (просјечна оцјена током студија: 8,33 
осам 33/100)

Постдипломске студије:
Назив институције:
Мјесто и година завршетка:
Назив магистарског рада:
Ужа научна/умјетничка област:

Докторат:
Назив институције:
Мјесто и година завршетка:
Назив дисертације:
Ужа научна/умјетничка област:

Претходни избори у наставна и научна звања (институција, звање и период):_______________

______________________ 3. Научна/умјетничка дјелатност кандидата___________________
1. Радови прије последњег избора/реизбора

(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 33. или члана 34.)
2. Радови послије последњег избора/реизбора

(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодова сврстаних по 
категоријама из члана 33. или члана 34.)

Укупан број бодова: __________________________
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4. Образовна дјелатност кандидата
1. Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) сврстаних по 
категоријама из члана 35)
2. Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) и број бодова 
сврстаних по категоријама из члана 35)

Укупан број бодова:

_________________________ 5. Стручна дјелатност кандидата__________________
1. Стручна дјелатност прије последњег избора/реизбора

(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 36)
2. Стручна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора

(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 36) 
Укупан број бодова:__________________________________________________

Трећи кандидат
___________________________1. Основни биографски подаци__________________________
Име, средње име и презиме: Далибор (Момчило) Кесић 
Датум и мјесто рођења: 27. 09. 1972. године, Бања Лука 
Установе у којима је био запослен:
2003. године: Министарство здравља РС
2007. године: Факултет физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци 
Звања/ радна мјеста:
2003. године: преводилац
2007. године: предавач енглеског језика
Научна/умјетничка област: енглески језик
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима:________________________

__________________________ 2. Биографија, дипломе и звања__________________________
Основне студије:
Назив институције: Филолошки факултет 
Мјесто и година завршетка: Београд, 2000. године

Постдипломске студије:
Назив институције: Филозофски факултет 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2004. године
Назив магистарског рада: Фразеологизми у америчком енглеском у поређењу са српским 
језиком
Ужа научна/умјетничка област: енглески језик

Докторат:
Назив институције:
Мјесто и година завршетка:
Назив дисертације:
Ужа научна/умјетничка област:

Претходни избори у наставна и научна звања (институција, звање и период):
Факултет физичког васпитања и спорта, предавач енглеског језика,

______________________3. Научна/умјетничка дјелатност кандидата_______
1. Радови прије последњег избора/реизбора

(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 33. или члана 34.)
2. Радови послије последњег избора/реизбора_____________________________ _

3



(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодова сврстаних по
категоријама из члана 33. или члана 34.)

Укупан број бодова:____________________________________________________________

________________________ 4. Образовна дјелатност кандидата________________________
1. Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) сврстаних по 
категоријама из члана 35)
2. Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) и број бодова 
сврстаних по категоријама из члана 35)

Укупан број бодова:_________________________________________________ ________

_________________________ 5. Стручна дјелатност кандидата__________________
1. Стручна дјелатност прије последњег избора/реизбора

(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 36)
2. Стручна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора

(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 36) 
Укупан број бодова:__________________________________________

Четврти кандидат
__________________________ 1. Основни биографски подаци__________________________
Име, средње име и презиме: Јелена (Василије) Шајиновић 
Датум и мјесто рођења: 14. 03. 1980. године, Добој 
Установе у којима је био запослен: Слобомир П Универзитет 
Звања/ радна мјеста: асистент 
Научна/умјетничка област:
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима:

__________________________ 2. Биографија, дипломе и звања__________________________
Основне студије:
Назив институције: Филозофски факултет
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2004. године (просјечна оцјена током студија: 8,72 
осам 72/100)

Постдипломске студије:
Назив институције:
Мјесто и година завршетка:
Назив магистарског рада:
Ужа научна/умјетничка област:

Докторат:
Назив институције:
Мјесто и година завршетка:
Назив дисертације:
Ужа научна/умјетничка област:

Претходни избори у наставна и научна звања (институција, звање и период):

______________________ 3. Научна/умјетничка дјелатност кандидата__________________
1. Радови прије последњег избора/реизбора

(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 33. или члана 34.)
2. Радови послије последњег избора/реизбора
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(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодова сврстаних по
категоријама из члана 33. или члана 34.)

Укупан број бодова:

________________________ 4. Образовна дјелатност кандидата________________________
1. Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) сврстаних по 
категоријама из члана 35)
2. Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) и број бодова 
сврстаних по категоријама из члана 35)

Укупан број бодова: _____________________________________________ __

_________________________ 5. Стручна дјелатност кандидата___________________
1. Стручна дјелатност прије последњег избора/реизбора

(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 36)
2. Стручна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора

(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 36) 
______ Укупан број бодова:______________________________________________ __

Пети кандидат
__________________________ 1. Основни биографски подаци_______
Име, средње име и презиме: Мирко (Лука) Богдановић
Датум и мјесто рођења: 30. 01. 1978. године, Градачац
Установе у којима је био запослен: Слобомир П Универзитет, Бијељина
Звања/ радна мјеста: асистент, предавач
Научна/умјетничка област:
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима:

__________________________ 2. Биографија, дипломе и звања__________________________
Основне студије:
Назив институције: Филозофски факултет
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2003. године. (просјечна оцјена током студија: 
кандидат у документацији није приложио препис оцјена, а у овјереној фотокопији дипломе 
се не наводи просјечна оцјенатоком студија)

Постдипломске студије:
Назив институције:
Мјесто и година завршетка:
Назив магистарског рада:
Ужа научна/умјетничка област:

Докторат:
Назив институције:
Мјесто и година завршетка:
Назив дисертације:
Ужа научна/умјетничка област:

Претходни избори у наставна и научна звања (институција, звање и период):

______________________3. Научна/умјетничка дјелатност кандидата__________________
1. Радови прије последњег избора/реизбора

(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 33. или члана 34.)
2. Радови послије последњег избора/реизбора_________________________________________

5



(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодова сврстаних по
категоријама из члана 33. или члана 34.)

Укупан број бодова:

________________________ 4. Образовна дјелатност кандидата________________________
1. Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) сврстаних по 
категоријама из члана 35)
2. Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) и број бодова 
сврстаних по категоријама из члана 35)

Укупан број бодова:_______________________________________________ __________

_________________________ 5. Стручна дјелатност кандидата__________________
1. Стручна дјелатност прије последњег избора/реизбора

(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 36)
2. Стручна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора

(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 36) 
Укупан број бодова:____________________________________________

Шести кандидат
__________________________ 1. Основни биографски подаци
Име, средње име и презиме: Небојша (Миленко) Божић 
Датум и мјесто рођења: 28. 09. 1976. године, Бања Лука 
Установе у којима је био запослен:
2007. Републичка управа за инспекцијске послове РС 
Звања/ радна мјеста: преводилац 
Научна/умјетничка област:
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима:

__________________________ 2. Биографија, дипломе и звања__________________________
Основне студије:
Назив институције: Филозофски факултет
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2007. године (просјечна оцјена током студија: 8,57 
осам 57/100)

Постдипломске студије:
Назив институције:
Мјесто и година завршетка:
Назив магистарског рада:
Ужа научна/умјетничка област:

Докторат:
Назив институције:
Мјесто и година завршетка:
Назив дисертације:
Ужа научна/умјетничка област:

Претходни избори у наставна и научна звања (институција, звање и период):_______________

______________________3. Научна/умјетничка дјелатност кандидата_______
1. Радови прије последњег избора/реизбора

(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 33. или члана 34.)
2. Радови послије последњег избора/реизбора____________________________ _
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(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодова сврстаних по
категоријама из члана 33. или члана 34.)

Укупан број бодова:

________________________ 4. Образовна дјелатност кандидата________________________
1. Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) сврстаних по 
категоријама из члана 35)
2. Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) и број бодова 
сврстаних по категоријама из члана 35)

Укупан број бодова:_______________________________________________________ __

_________________________ 5. Стручна дјелатност кандидата___________________
1. Стручна дјелатност прије последњег избора/реизбора

(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 36)
2. Стручна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора

(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 36) 
Укупан број бодова:_______________________________________________ _

Седми кандидат
__________________________ 1. Основни биографски подаци
Име, средње име и презиме: Душко (Љупко) Поповић 
Датум и мјесто рођења: 26. 01. 1972. године, Сарајево 
Установе у којима је био запослен: Кембриџ центар Бања Лука 
Звања/ радна мјеста: професор енглеског језика 
Научна/умјетничка област:
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима:

__________________________ 2. Биографија, дипломе и звања__________________________
Основне студије:
Назив институције: Филозофски факултет
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2006. године (просјечна оцјена током студија: 9,09 
девет 9/100)

Постдипломске студије:
Назив институције:
Мјесто и година завршетка:
Назив магистарског рада:
Ужа научна/умјетничка област:

Докторат:
Назив институције:
Мјесто и година завршетка:
Назив дисертације:
Ужа научна/умјетничка област:

Претходни избори у наставна и научна звања (институција, звање и период):

______________________3. Научна/умјетничка дјелатност кандидата_______
1. Радови прије последњег избора/реизбора

(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 33. или члана 34.)
2. Радови послије последњег избора/реизбора______________________________
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(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодова сврстаних по
категоријама из члана 33. или члана 34.)

Укупан број бодова:

________________________ 4. Образовна дјелатност кандидата________________________
1. Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) сврстаних по 
категоријама из члана 35)
2. Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) и број бодова 
сврстаних по категоријама из члана 35)

Укупан број бодова:_____________________________________________

_________________________ 5. Стручна дјелатност кандидата__________________
1. Стручна дјелатност прије последњег избора/реизбора

(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 36)
2. Стручна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора

(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 36) 
Укупан број бодова:_________________________________________________ _

Осми кандидат
__________________________ 1. Основни биографски подаци
Име, средње име и презиме: Марија (Владо) Бјељац 
Датум и мјесто рођења: 21. 10. 1982. године, Нови Град 
Установе у којима је био запослен: О.Ш. ”Вук Карацић”, Нови Град 
Звања/ радна мјеста: наставник енглеског језика 
Научна/умјетничка област:
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима:

__________________________ 2. Биографија, дипломе и звања__________________________
Основне студије:
Назив институције: Филозофски факултет
Мјесто и година завршетка: Нови Сад, 2008. године (просјечна оцјена током студија: 7,46 
седам 46/100)

Постдипломске студије:
Назив институције:
Мјесто и година завршетка:
Назив магистарског рада:
Ужа научна/умјетничка област:

Докторат:
Назив институције:
Мјесто и година завршетка:
Назив дисертације:
Ужа научна/умјетничка област:

Претходни избори у наставна и научна звања (институција, звање и период): _______

______________________3. Научна/умјетничка дјелатност кандидата__________________
1. Радови прије последњег избора/реизбора

(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 33. или члана 34.)
2. Радови послије последњег избора/реизбора



(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодова сврстаних по
категоријама из члана 33. или члана 34.)

Укупан број бодова:

________________________ 4. Образовна дјелатност кандидата________________________
1. Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) сврстаних по 
категоријама из члана 35)
2. Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) и број бодова 
сврстаних по категоријама из члана 35)

Укупан број бодова:

_________________________ 5. Стручна дјелатност кандидата__________________
1. Стручна дјелатност прије последњег избора/реизбора

(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 36)
2. Стручна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора

(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 36) 
______ Укупан број бодова:_______________________________________________ _

Девети кандидат
__________________________ 1. Основни биографски подаци
Име, средње име и презиме: Весна (Крсто) Ђурђић 
Датум и мјесто рођења: 13. 06. 1975. године, Славонски Брод 
Установе у којима је био запослен: ОШ Дервента 
Звања/ радна мјеста: наставник енглеског језика 
Научна/умјетничка област:
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима:

__________________________ 2. Биографија, дипломе и звања__________________________
Оснвне студије:
Назив институције: Филозофски факултет
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2006. године (просјечна оцјена током студија: 7,87 
седам 87/100)

Постдипломске студије:
Назив институције:
Мјесто и година завршетка:
Назив магистарског рада:
Ужа научна/умјетничка област:

Докторат:
Назив институције:
Мјесто и година завршетка:
Назив дисертације:
Ужа научна/умјетничка област:

Претходни избори у наставна и научна звања (институција, звање и период):

______________________3. Научна/умјетничка дјелатност кандидата_______
1. Радови прије последњег избора/реизбора

(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 33. или члана 34.)
2. Радови послије последњег избора/реизбора______________________________
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(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодова сврстаних по
категоријама из члана 33. или члана 34.)

Укупан број бодова:

________________________ 4. Образовна дјелатност кандидата________________________
1. Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) сврстаних по 
категоријама из члана 35)
2. Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) и број бодова 
сврстаних по категоријама из члана 35)

Укупан број бодова:_________________________________________________________

_________________________ 5. Стручна дјелатност кандидата___________________
1. Стручна дјелатност прије последњег избора/реизбора

(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 36)
2. Стручна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора

(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 36) 
Укупан број бодова:__________________________________________________

III ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ

(Образложење приједлога Комисије, са приједлогом кандидата за избор и назнаком за које 
звање се предлаже.)_____________________________________________________

На конкурсу објављеном у "Гласу Српске" 25.6. 2008. године за пријем на мјесто 3 
сарадника/сараднице, пријавило се укупно 9 кандидата/кандидаткиња. На основу 
детаљног увида у пријаве на расписани конкурс, заједно са неопходном документацијом 
свих пријављених, Комисија предлаже сљедеће кандидате /кандидаткиње и то у сљедећа 
сарадничка звања:

• Далибор (Момчило) Кесић, рођен 27.9.1972. године у Бањој Луци, РС, БиХ
• Јелена (Василије) Шајиновић, рођена 14.3.1980. године у Добоју, РС, БиХ
• Емир (Зијад) Мухић, рођен 23.6. 1983. у Бањој Луци, РС, БиХ

уз сљедеће образложење.

1. Комисија предлаже пријем кандидата под редним бројем 3, Далибора (Момчила) 
Кесића у звање Вишег асистента.

Далибор Кесић завршио је студије енглеског језика и књижевности 10.2. 2000. године на 
Филолошком факултету у Београду након чега ради као професор енглеског језика у 
Бањој Луци, а 2003. године се запошљава у Министарству здравља и социјалне заштите 
РС у Јединици за координацију пројеката.
2001. године уписује а 2004. године и завршава магистарске студије Наука о језику, 
бранећи тезу под насловом- Фразеологизми у  енглеском језикуу поређењу са српским 
језиком, чиме стиче звање магистра лингвистичких наука.

2005. године Министарство науке и технологије Републике Српске одобрава Далибору 
Кесићу суфинансирање издавања магистарске тезе у облику монографије која је 
тренутно у процесу припреме за штампање. Кандидат је такође од 2007. године
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запослен на Универзитету у Бањој Луци као предавач енглеског језика на Факултету 
физичког васпитања и спорта.

Кандидат је 2006. године уписао и докторат на Филозофском факултету а Наставно- 
научно вијеће Универзитета у Бањој Луци, на сједници одржаној 6.7.2006., године му је 
одобрило тему докторске дисертације под насловом Интертекстуална приступ 
тумачењу експлицитног и имплицитног значења језичког знака.

Далибор Кесић објавио је и три научна рада. У Зборнику друштвено-хуманистичких 
наука објавио је рад под називом "Експлицитна и имплицитна ласцивност Шекспирових 
текстова" (3борник друштвено-хуманистичких наука, Бања Лука, 2005, бр. 7 и 8, 
стр.111-132).

РЕЗИМЕ
Нико не може да порекне да Шекспировим дјелима постоје многобројне алузије на 
људску сексуалност које су некада више а некада мање прикривене. Међутим, од 
двадесетих година овог вијека, и од појављивања Фројдовог учења и психоанализе 
потрага за ласцивним аспектима у Шекспировим дјелима не јењава. Неки од 
позоришних комада и ликова у њима који су раније сматрани чедним, чудним обртом су 
постали субјектима разврата. Тај феномен се односи и на поеме и на сонете који су у 
таквом тумачењу покренули преиспитивање не само прикривених значења у њима, него 
и Шекспирових личних сексуалних инклинација. Таква тумачења, иако понекад могу да 
се ослоне на егзактне ријечи које Шекспирови ликови размјењују, често одступају од 
онога што сам текст нуди до те мјере да губе првобитну умјереност и равнотежу са 
којом су текстови произишли из пишчевог пера.

Неки аспекти односа међу Шекспировим ликовима су јасно дефинисани самим текстом; 
код осталих се донекле мора читати између редова. Експлицитно ласцивни или не, 
текстови великог барда настављају да немећу дилеме читаоцима и критичарима и наводе 
их да преиспитују нове дубине и комплексност људске природе.

У Радовима, Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци објавио је рад под 
називом "Лексичко-семантички састав метафоричких конструкција" (Радови, бр.8, 2005, 
стр. 291-310)

РЕЗИМЕ
Главна тема овог рада је разматрање лексичког и семантичког састава метафоричких 
конструкција. У сврху што егзактније кванификације налаза о лексичким, семантичким 
и културолошким својствима, кориштени су фразеологизми као најпогоднији медијум за 
статистичку обраду. Рад се састоји од 7 главних дијелова чији је редослијед такав да 
први дио разматра главне концепте који се тичу функционисања и дефинисања 
фразеологије. Узета су у обзир различита тумачења у нади да ће се доћи до једне 
свеобухватне оквирне теорије која би у себи садржала и уважила сва својства 
фразеологије и увела читаоца у наредне дијелове.

Дијелови који потом слиједе теже ка навођењу примјера разлика и сличности у 
метафоричким конструкцијама и фразеологизмима у различитим језицима, користећи се, 
у овом случају, примјером америчког енглеског и српског језика. Фразеологизми су 
упоређени и сврстани у групе на начин који омогућава лакше извођење закључака који 
потом слиједе. У другој методи разврставања, пажња се више обраћа на когнитивне 
аспекте и генезу фразеологизама. Постоји готово неограничен број начина разврставања 
фразеологизама на таквој мање егзактној основи, али постоји тежња ка идентификовању 
најчешћих мотивационих покретача стварања метафоричких фраза и онога што 
говорнике подстиче да их користе.
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Након што је анализиран и статистички обрађен већи број метафоричких конструкција и 
фразеологизама, изведени су закључци о најзначајнијим подударностима и разликама 
које постоје у ова два језика. На фразеологизме који се користе у ова два језика се гледа 
се као на колективну мудрост која је  свој облик стицала кроз вијекове. Налази наводе на 
закључак да постоји јасна корелација између култура и фраза које се користе у њима, 
односно, фразе које се употребљавају у некој култури нису пуке лингвистичке творевине 
него архетипска отјелотворења вјеровања, мисли, историје и когнитивних могућности и 
ограничења.

Након учешћа на Међународном интердисциплинарном симпозијуму у Новом Саду, под 
називом Сусрет култура, у организацији Новосадског Филозофског факултета., у 
децембру 2004. године, у Зборнику радова Сусрет култура. (стр. 455-467), објавио је и 
научни рад Си11ига1 Васк§гоипс1 т Атепсап-Еп§П$ћ апс18ег1лап Рћга^ео1о§у 
(Културолошка позадинау америчко-енглеској и српској фразеологији).

РЕЗИМЕ
Главна тема овог рада је упоређивање културолошких својстава сагледаних кроз 
фразеологизме који се користе у америчком енглеском и српском језику. На 
фразеологизме који се користе у ова два језика се гледа као на колективну мудрост која 
је свој облик стицала кроз вијекове. Односно, фразеологизми који се употребљавају у 
некој култури нису пуке лингвистичке креације него архетипска отјелотворења 
вјеровања, мисли, историје и когнитивних могућности и ограничења.

Рад се састоји од три главна дијела чији је редослијед такав да први дио разматра главне 
концепте који се тичу функционисања и дефинисања фразеологије. Узета су у обзир 
различита тумачења у нади да ће се доћи до једне свеобухватне оквирне теорије која би 
у себи садржала и уважила сва својства фразеологије и увела читаоца у наредни дио.

У другом дијелу се разматра велик број америчко-енглеских фразеологизама и подједнак 
број српских. Фразеологизми су упоређени и сврстани у групе на начин који омогућава 
лакше извођење закључака који потом слиједе. Фразеологизми у америчком енглеском 
су разврстани на основу њихове семантичко-лексичке подударности са 
фразеологизмима у српском језику. Логична подјелаје на оне који имају истовјетне 
семантичко лексичке парњаке у српском језику, оне чији лексички састав није 
идентичан али су им значења иста, и, на крају, на оне чија су и семантичка и лексичка 
својства толико различита да се за њих не може наћи фразеолошки еквивалент у другом 
језику него се морају објаснити на мање метафоричан начин

Након што су фразеологизми анализирани и статистички обрађени, у посљедњем дијелу 
су изведени су закључци о најзначајнијим подударностима и разликама које постоје у 
ова два језика.

Комисија је закључила да је од свих пријављених кандидата/кандидаткиња, 
Далибор Кесић једини завршио магистраски студиј, пријавио докторску тезу, те да 
поред објављиваних радова у стручним часописима те вишегодишњег искуства у 
настави и државној служби испуњава све услове за пријем у звање Вишег 
асистента на Студијској групи за енглески језик и књижевност. Овим га Комисија 
предлаже за сарадника у настави а у вези са конкурсом за пријем сарадника од
25.6.2008.
2. Комисија предлаже пријем кандидаткиње под редним бројем 4., Јелене 
(Василија) Шајиновић у звање асистента.
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Јелена Шајиновић завршила је студије енглеског језика и књижевности 12.7. 2004. 
године на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци са просјечном оцјеном 
8,72. Након заврштка студија ради као професорица енглеског језика у Економској и 
трговинској школи у Добоју а од 2005. године и као демонстраторка на Слобомир П 
Универзитету у Добоју на Одсјеку на англистику, гдје држи вјежбе на предметима 
Енглески језик лијепе књижевности, Енгески језик штампе, Енглески језик струке.

Исте године уписује и постдипломски студиј, смјер Наука о језику гдје је до сада 
положила све испите (5 предмета: методологија лингвистичких истраживања, Технике 
научног рада, Упоредна граматика индоевропских језика, Енглески језик, Њемачки 
језик) са просјечном оцјеном 9,60.

Осим поменутих радних мјеста, Јелена Шајиновић већ четири године раду у школи 
страних језика Сатћпс1§е Сеп1аг о о њеном усавршавању у предавачкој струци говоре 
бројни цертификати који се налазе у пријави. Кандидаткиња је такође радила на бројним 
радионицама (Шведски институт за социјалну едукацију РИОМ) те је волонтирала у 
међународним хуманитарним организацијама Еис1апо Е ата и Рах Сћпб1л Ктс1егћи1р. 
Кандидаткиња тренутно припрема магистарски рад из области англистичке лингивстике.

Комисија је закључила да је Јелена Шајиновић, дипломиравши са веома високим 
просјеком од 8, 72 на додипломском и 9,60 на постдипломском студију, остварила 
изузетно постигнуће те да поред вишегодишњег искуства у настави испуњава све 
услове за пријем у звање Асистента на Студијској групи за енглески језик и 
књижевност. Овим је Комисија предлаже за сарадницу у настави а у вези са 
конкурсом за пријем сарадника од 25.6.2008.

3. Комисија предлаже пријем кандидата под редним бројем 1., Емира (Зијада) 
Мухића у звање асистента.

Емир Мухић завршио је студије енглеског језика и књижевности 12.7.2007. године на 
Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци са просјечном оцјеном 9, 23. Након 
завршетка студија ради као професор енглеског језика и преводилац за школу страних 
језика Сатћпс1§е Сеп1:аг Бања Лука. У периоду од 2003-2006 радио је као менаџер 
пројекта и преводилац за организацију Душа Европе (бои1 оГЕигоре) из Велике 
Британије.

Емир Мухић је као студент додипломског студија посјећивао бројне семинаре и научне 
скупове а на некима од њих је чак и излагао. Емир Мухић је уписао магистарске студије 
на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци, смјер: Наука о језику школске 
2007/2008. године.

Комисија је закључила да је Емир Мухић, дипломиравши са веома високим 
просјеком од 9, 23 и уписавши магистарске студије смјер: Наука о језику остварио 
изузетно постигнуће те да поред вишегодишњег искуства у настави испуњава све 
услове за пријем у звање Асистента на Студијској групи за енглески језик и 
књижевност. Овим га Комисија предлаже за сарадника у настави а у вези са 
конкурсом за пријем сарадника од 25.6.2008.
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Чланови Комисије

нежа^а Билбија, г&цовни професор, 
култет у Сарајеву

проф. др Александар Богданић, ванредни професор, 
Филозофски факултет у Бањој Луци̂

СЈЈК^ЈМ С'
Удоц. др/Данијела Мај/^оровић , доцент, 
Филозофски факултет у Бањој Луци

IV ИЗДВОЈЕНО ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ

(Образложење члан(ов)а Комисије о разлозима издвајања закључног мишљења, са 
приједлогом једног кандидата за избор и назнаком за које звање се предлаже.)_____________

Бања Лука: 
Комисије:

Члан(ови)

1.________________

2 . _______
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