
 

 

 
НАСТАВНО – НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА 
 

СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
 
Предмет: Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско 
звање ванредног професора или доцента, ужа научна област Специфични језици 
(Англистика). 
 
Одлуком Наставно-научног вијећа Филозофског факултета Универзитета у Источном 
Сарајеву, на 278. сједници ННВ (број: 1750/20, одржаној електронским путем од 31.8. 
до 3.9.2020), именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и 
писање извјештаја по конкурсу објављеном у дневном листу “Глас Српске“, од 
29.07.2020. године, за избор у академско звање ванредног професора или доцента, 
ужа научна област Специфични језици (Англистика). 
 
ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 
Састав комисије1 са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назив научне области, 
научног поља и уже научне/умјетничке области за коју је изабран у звање, датума избора у 
звање и назив факултета, установе у којој је члан комисије запослен: 
1. Др Жана Гавриловић, ванредни професор, предсједник; 
Научна област: Хуманистичке науке 
Научно поље: Језици и књижевност 
Ужа научна област: Специфични језици (Англистика) 
Датум избора у звање: 26.12.2019. 
Филозофски Факултет Универзитета у Источном Сарајеву 
2. Др Маја Кујунџић, ванредни професор, члан; 
Научна област: Хуманистичке науке 
Научно поље: Језици и књижевност 
Ужа научна област: Специфични језици (Англистика) 
Датум избора у звање: 15.6.2016. 
Филозофски Факултет Универзитета у Источном Сарајеву 
3. Др Жељка Бабић, редовни професор, члан; 
Научна област: Хуманистичке науке 
Научно поље: Језици и књижевност 
Ужа научна област: Специфични језици (Англистика) 
Датум избора у звање: 27.6.2019. 
Филолошки Факултет Универзитета у Бањој Луци 
 

 

 

                                                
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. 



 

 

На основу прегледа конкурсне документације, а поштујући прописане чланове2 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 393. 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 
Одлука Сената број: 01-С-197-1/20, од 23.7.2020. године 
Дневни лист, датум објаве конкурса 
„Глас Српске“ од 29.07.2020. године 
Број кандидата који се бира 
један (1) 
Звање и назив уже научне/умјетничке области за коју је конкурс расписан 
Ванредни професор или доцент, Специфични језици (Англистика) 
Број пријављених кандидата 
један (1) 
 
 

II   ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА 
ПРВИ КАНДИДАТ 
1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 
Име (име једног родитеља) и презиме: 
Маја (Марко) Жарковић Макреј 
Датум и мјесто рођења: 
15.04.1983, Сарајево 
Установе у којима је кандидат био запослен: 

1. О.Ш. „Свети Сава“ Зворник, 2007-2008, 
2. Филозофски факултет Пале, од 2008. 

Звања/радна мјеста: 
 

• наставник на универзитету - доцент  
• сарадник на универзитету - виши асистент  
• сарадник на универзитету - асистент 
• професор енглеског језика у основној школи 

Научна област: 
                                                
2 У зависности од звања у које се кандидат бира, наводи се члан 77. или 78. или 87. 
3 У зависности од звања у које се кандидат бира, наводи се члан 37. или 38. или 39. 



 

 

Хуманистичке науке, језици и књижевност 
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима: 
Др Маја Жарковић Макреј је члан Друштва англиста у БиХ (DAUBiH). 
2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА 
Основне студије/студије првог циклуса 
Назив институције, година уписа и завршетка: 
Филозофски Факултет Универзитета у Источном Сарајеву, 2002-2006.  
Назив студијског програма, излазног модула:  
Енглески језик и књижевност 
Стечени академски назив: 
Професор енглеског језика и књижевности  
Студије другог циклуса 
Назив институције, година уписа и завршетка: 
Филозофски Факултет Универзитета у Источном Сарајеву, 2008-2012, датум одбране: 
01.12.2011. 
Назив студијског програма, излазног модула: 
Лингвистика 
Стечени академски назив: 
Магистар лингвистичких наука 

 

Наслов магистарског рада: 
Продуктивност и специфичност именица и придјева као атрибута у именичкој фрази у 
савременом енглеском језику 
Ужа научна/умјетничка област: 
Специфични језици (Англистика) 
Докторат/студије трећег циклуса 
Назив институције, година уписа и завршетка (датум пријаве и одбране дисертације): 
Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, датум одбране: 15.10.2015. 
 
Стечени академски назив: 
Доктор филолошких наука 
Наслов докторске дисертације:  
Продуктивност процеса у творби именица и придјева у енглеском језику 
Ужа научна област: 
Специфични језици (Англистика) 
Претходни избори у звања (институција, звање и период)4 

1. Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, асистент (2008-2012)  
2. Филозофски факултет Универзитета у Источнм Сарајеву, виши асистент (2012-

2016) 
                                                
4 Навести све претходне изборе у звања 



 

 

3. Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, доцент (2016-) 

3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 
 Радови прије посљедњег избора: 

 
1. Жарковић, М. (2012). 

„Партиципски придјеви као премодификатори именичке фразе“. у: 
Ковачевић, М. (ур.). Савремена проучавања језика и књижевности. Зборник 
радова. Година 3. Књига 1. Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет у 
Крагујевцу. 203-212. 

2. Жарковић, М. (2012). 
„Продуктивност саксонског генитива као детерминатора и премодифкатора 
именичке фразе“. у: Ковачевић, М. (ур.). Наука и идентитет. Зборник 
радова. Књига 6. Том 1. Пале: Филозофски факултет Универзитета у 
Источном Сарајеву. 273-282. 

3. Жарковић, М. (2012). „Атрибутивне именице и семантички односи са 
управном ријечју именичке фразе“. у: Ковачевић, М. (ур.). Радови 
Филозофског факултета. Број 14. Књига 1. Пале: Филозофски факултет 
Универзитета у Источном Сарајеву. 327-336.  

4. Жарковић, М. (2013). „Број атрибутивних именица као фактор промјене 
значења у именичкој фрази“. у: Кривокапић Кнежевић, М. (ур.). Folia 
Linguistica et Litteraria: Časopis za nauku o jeziku i književnosti (7). Никшић: 
Институт за језик и књижевност, Филозофски факултет у Никшићу. 153-159. 

5. Жарковић, М. (2014). „Атрибутивне придјеви и семантички односи са 
управном ријечју именичке фразе“. у: Димитријевић, Б. (ур.). Језик, 
књижевност и култура. Зборник Радова. Том 4.  Ниш: Универзитет у Нишу, 
Филозофски факултет. 52-63. 

6. Žarković, M. (2014). 'The Most Frequent Meanings of Noun Phrases with Simple 
or Derived Premodifying Adjectives'. in: Jovanović, V.Ž. (eds.). FACTA 
UNIVERSITATIS: Linguistics and Literature. Vol 12. No 2. Serbia: University of 
Niš. 125-136. 

7. Žarković, M. (2014). „Odnos forme atributivnih pridjeva i značenja imeničke 
fraze – primjer participskih i složenih pridjeva“, у: Ковачевић, М. (ур.). Радови 
Филозофског факултета. Број 16, књига 1. Пале: Филозофски факултет 
Универзитета у Источном Сарајеву. 651-662. 

8. Žarković,  M.  (2014). „Morfološka struktura izvedenih atributivnih imenica i 
semantički odnosi sa upravnom riječju imeničke sintagme u savremenom 
engleskom jeziku“, u: Čubrilović, B. (ur.). Philologia. Naučno-stručni časopis za 
jezik, književnost i kulturu. Broj 12. Beograd: Philologia. 1-11. 

9. Žarković, M. (2015). 'The Use of Premodifying Nouns and Adjectives: 
Similarities and Differences'. in: Krivokapić, M. (eds.). Folia Linguistica et 
Litteraria: Časopis za nauku o jeziku i književnosti (10). Никшић: Институт за 
језик и књижевност, Филозофски факултет у Никшићу. 87-103. 



 

 

10. Жарковић, М. (2015). „Однос форме атрибутвних именица и значења 
именичке фразе – примјер простих и сложених именица“, у: Ковачевић, М. 
(ур.). Наука и слобода. Зборник Радова. Књига 9. Том 1.  Пале: Филозофски 
факултет Универзитета у Источном Сарајеву. 373-383. 

11. Žarković, M. (2015). 'Multiple Noun Phrase Premodification: Тhe Most Frequent 
Noun, Adjective and Adverb Combinations'. in: Gündüz, Ş. (eds.). IBU Journal of 
Social and Human Sciences. Vol 2. No 1. Skopje: International Balkan University. 
77-92.  

 
 
Радови послије посљедњег избора/реизбора:5  
 

1. Жарковић, М. (2017). „Како мјерити морфолошку продуктивност творбених 
процеса у енглеском језику без Бајенових формула“, у: Кулић, М. (ур.). 
Наука и стварност. Зборник Радова. Књига 11. Том 1.  Пале: Филозофски 
факултет Универзитета у Источном Сарајеву. 273-291. 

 
 

Рад се бави квантитативним проучавањем морфолошке продуктивности без 
употребе Бајенових формула. Хералд Бајен је у изузетној мјери утицао на 
квантитативно проучавање морфолошке продуктивности, представљајући своје 
двије најутицајније формуле за мјерење овог феномена (1992, 1993). Данас је скоро 
немогуће пронаћи квантитативно проучавање морфолошке продуктивности без ове 
двије формуле. Немогуће је, такође, пронаћи и квантитативно проучавање 
морфолошке продуктивности било ког другог творбеног процеса, осим деривације.  
Рјешење за овај проблем јесте у ономасиолошкој теорији и Штекауеровом приступу 
мјерења морфолошке продуктивности. Он је укључио когнитивне процесе као и 
улогу говорника у свој модел, али и мишљење да се творба ријечи окреће око 
формирања ријечи. Акценат је стављен на интеракцију елемената, прије него што 
дође до творбе финалних форми. Циљ рада јесте утврдити ефикасност 
ономасиолошког модела израчунавања морфолошке продуктивности за све 
творбене процесе. Различити нивои продуктивности, представљени у његовом 
моделу, одговарају на различита питања, али мјерење продуктивности на нивоу 
правила творбе може да замијени доминантне Бајенове формуле и притом се 
примијени за сваки творбени процес. Након дескриптивно-аналитичке и 
статистичке анализе новинског, књижевног, стручног и телевизијског регистра, 
резултати су то и потврдили. Овај ниво анализе представља интеракцију елемената 
и правила творбе, која су саставни дио сваког творбеног процеса, док фреквентност 
различитих елемената представља продуктивност самих елемената и процеса. 
 
 

                                                
5 Навести кратак приказ радова и књига (научних књига, монографија или универзитетских уџбеника) 
релевантних за избор кандидата у академско звање. 



 

 

2. Žarković, M. (2017). 'Is Popular Music Linguistically Correct?'. in: Osmankadić, 
M., Čirić-Fazlija, I. and Kalajdžisalihović, N. (eds.). The First Inernational 
Conference on English Language, Literature, Teaching and Translation Studies. 
1st CELLTTS. Word, Context, Time. Proceedings. (Sarajevo, 18-19 September 
2015). Sarajevo:  Dobra knjiga. 291-314. 

 
Рад се бави  анализом најпопуларнијих пјесама на платформи YouTube, тј. пјесама 
са више од 200 милиона прегледа са циљем утврђивања колико су граматички тачне 
и да ли се могу сматрати поузданим при обогаћивању постојеће лигвистичке 
компетентности говорника. Након дескриптивно-аналитичке и статистичке методе, 
закључак јесте да се не могу сматрати поузданим јер 47 процената анализираних 
пјесама јесу граматички тачне, док их је 53 процента нетачно. Популарна музика, 
као изузетно популаран начин обогаћивања лингистичке компетентности говорника  
при усвајању страног језика, може бити од изузетне користи уколико се користи 
заједно са уџбеницима, граматикама или неким другим провјерено поузданим 
средствима за учење страног језика. 
 

3. Žarković, M. (2017). „Mjerenje morfološke produktivnosti akronima u engleskom 
jeziku – onomasiološki pristup“. u: Vujić, J. (ur.). Philologia. Naučno-stručni 
časopis za jezik, književnost i kulturu. Broj 15. Beograd: Philologia. 1-14. 
 

Данас у израчунавању морфолошке продуктивности творбених процеса доминирају 
Бајенове формуле, али уз њих и само један творбени процес – деривација. 
Деривација јесте примарни али не и једини творбени процес који свакодневно 
обогаћује рјечник енглеског језика. Циљ рада јесте да, користећи ономасиолошки 
приступ, који је предложио Штекауер, анализира интеракцију диктирану правилима 
творбе једног секундарног творбеног процеса као што је акронимија, прије него што 
настане финални израз, како би се представиле фреквентне и говорницима корисне 
начине именовања. Новински, књижевни, стручни и телевизијски регистар као и 
статистички и дескриптивно-аналитички метод, потврдили су почетну хипотезу да 
ће говорници правила творбе која диктирају интеракцију елемената неопходних за 
настајање акронима у енглеском језику користити за именовање више различитих 
семантичких концепата, што ће овај творбени процес ставити у категорију 
продуктивних. 
 

4. Žarković, M. (2017). „Razlika između takozvanih morfološki mrtvih i određene 
grupe neproduktivnih prefiksa u tvorbi imenica i pridjeva u engleskom jeziku“. у: 
Кулић, М. (ур.). Радови Филозофског факултета. Филолошке науке. Број 19. 
Пале: Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву. 83-100. 

 
Префикси чија P вриједност износи 1, у пракси се сматрају морфолошки мртвим 
префиксима (Papoutsis, 2013). P вриједност се добија када се број hapaxa подијели 



 

 

са бројем фреквентности употребе. Уколико P вриједност исноси 0, онда се, без 
изузетка, ради о префиксима који уопште не формирају hapaxa, али такви префикси 
се анализирају као једна посебна група непродуктивних префикса, без икакавог 
потенцијала. Овај рад, узимајући у обзир чињеницу да могућност префикса да 
формира hapaxе даје одређени потенцијал том префиксу, дискутује да ли заиста 
прву групу можемо категорисати као морфолошки мртву, а другу као само 
непродуктивну без икаквог потенцијала. Зато анализа такозваних морфолошки 
мртвих и непродуктивних префикса у творби именица и придјева користи 
различите параметре, с циљем што јаснијег представљања података који се добијају 
њиховом примјеном (фреквентност типа, фреквентност употребе, hapaxa, 
продуктивност у ужем смислу (P), продуктивност у ширем смислу (P*) и 
семантичко виђење префикса). Основи циљ рада јесте да се утврди да ли се може 
говорити о постојању двије различите групе префикса што се тиче морфолошке 
продуктивности. Корпус у раду представљају примјери преузети из новинског, 
књижевног, стручног и телевизијског регистра, а њихова дескриптивно-аналитичка 
и статистичка анализа потврђује почетну хипотезу да различити параметри и 
резултати који се добијају њиховом примјеном, показују доста сличности између 
двије поменуте групе префикса. Ово нужно наводи на закључак да се такозвани 
морфолошки мртви префикси са пуним правом могу анализирати као једна посебна 
група непродуктивних префикса, који ипак имају могућност да остваре одређени 
морфолошки потенцијал. 
 

5. Žarković, M. (2019). „Razlika između takozvanih morfološki mrtvih i određene 
grupe neproduktivnih sufiksa u tvorbi imenica i pridjeva u engleskom jeziku“. у: 
Кулић, М. (ур.). Наука и стварност. Зборник радова. Књига 13. Пале: 
Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву. 312-332. 

 
У раду се покушава одговорити на питање како је могуће да суфикси чија P 
вриједност износи 1 спадају у групу такозваних морфолошки мртвих (Papoutsis, 
2013) док вриједност 0 означава једну посебну групу морфолошки непродуктивних 
суфикса, без икаквог потенцијала. Број hapaxa јесте један од основних параметара 
формуле која доводи до P вриједности, али и основни параметар утврђивања 
морфолошког потенцијала било ког афикса. Зато ћемо у анализи користити 
различите параметре: фреквентност типа, фреквентност употребе, hapaxa, 
продуктивност у ужем смислу (P), продуктивност у ширем смислу (P*) и 
семантичко виђење префикса. Основни циљ рада јесте да се на основу добијених 
резултата утврди да ли се може говорити о постојању двије различите групе 
суфикса.  Корпус у раду представљају примјери преузети из новинског, књижевног, 
стручног и телевизијског регистра, а њихова статистичка и дескриптивно-
аналитичка анализа потврђује почетну хипотезу да је у морфологији потребно 
много да би се одређени творбени процес класификовао као морфолошки мртав. 
Закључак јесте да обје групе суфикса показују доста сличности, што нужно наводи 



 

 

на закључак да се такозвани морфолошки мртви суфикси са пуним правом могу 
анализирати као једна посебна група непродуктивних суфикса, који ипак имају 
могућност да остваре одређени морфолошки потенцијал. 
 

6. Žarković, M. (2019). „Mjerenje morfološke produktivnosti načina slivanja u 
savremenom engleskom jeziku“. у: Кулић, M. Радови Филозофског 
факултета. Број 20. Пале: Филозофски факултет Универзитета у Источном 
Сарајеву. 56-72. 

 
Овај рад покушава да представи рјешење за израчунавање морфолошке 
продуктивности и секундарих творбених процеса, ослањајући се на ономасиолошку 
теорију, која креће од значења ка форми и на централно мјесто поставља улогу 
говорника, па предмет проучавања овог рада јесте израчунавање морфолошке 
продуктивности различитих начина сливања примјеном дескриптивно-аналитичког 
и статистичког метода, уз ослањање на преференце говорника при употреби 
њиховог стеченог лингвистичког знања и правила творбе. Почетна хипотеза рада 
јесте да је сливање секундарни творбени процес у савременом енглеском језику, те 
ће из тог разлога резултати у већој мјери помоћи да одредимо који су то начини 
именовања (сливања) продуктивнији него што ће бити у могућности да изнесе 
прецизан закључак о морфолошкој продуктивности овог творбеног процеса. 
Основни циљ рада јесте представити продуктивне начине именовања у оквиру овог 
творбеног процеса. На крају, након анализе новинског, књижевног, стручног и 
телевизијског регистра, закључак јесте да је сливање гдје долази до задржавања 
првог дијела прве ријечи и сливања са другим дијелом друге ријечи изузетно 
продуктивно. 
 

7. Žarković, M. (2019). „Produktivni prefiksi u tvorbi imenica u engleskom jeziku“. 
у: Марковић, Ј. Радови Филозофског факултета (часопис за хуманистичке и 
друштвене науке). Број 21. Пале: Филозофски факултет Универзитета у 
Источном Сарајеву. 151-171. 

 
Рад се бави израчунавањем морфолошке продуктивности префикса у твроби 
именица у енглеском језику, користећи Бајенове формуле и ономасиолошки 
приступ. Циљ рада јесте утврдити ефикасност и компатибилност предложених 
модела, примјеном статистичке и дескриптивно-аналитичке методе. Општа 
хипотеза јесте да ће истраживање понекад долазити до истих али и различитих 
резулата, јер Бајенов приступ јесте чисто квантитативни приступ који укључује 
бројеве и прорачуне, док онамасиолошки приступ нуди увид и у преференце 
говорника у творби ријечи. На крају се може закључити да је почетна хипотеза 
потврђена, а сличности и разлике које је истраживање показало нам дају јаснији 
увид у комплексност проблема морфолошке продуктивности. Кроз представљање 
двије стране истог феномена, рад показује да, поред бројева и прорачуна, савремена 



 

 

истраживања морфолошке продуктивности префикса не могу занемарити ни улогу 
говорника и семантичке предиспозиције префикса. 
 
Монографија: 
 
Жарковић, М. (2017). Атрибутивне именице и придјеви. Морфолошка структура и 
семантички односи са управном ријечју у енглеском језику. Пале: Филозофски 
факултет. (ISBN 978-99938-47-89-2) 
 
Mонографија ауторке Маје Жарковић, под називом АТРИБУТИВНЕ ИМЕНИЦЕ И 
ПРИДЈЕВИ: Морфолошка структура и семантички односи са управном ријечју у 
енглеском језику, састоји се из четири поглавља: Увод, Именице и придјеви као 
атрибути у именичкој фрази, Анализа података и Закључак. У већ наведној 
структури монографије проналазимо још и Предговор, Литературу, Листу табела 
и Листу графикона. 

 У уводном поглављу сазнајемо да је предмет проучавања морфолошка 
структура атрибутивних именица и придјева, њихова фреквентност и семантички 
односи са управном ријечју именичке фразе у савремном енглеском језику, у 
новинском регистру. Како сама ауторка наводи, избор новинског регистра се 
наметнуо као адекватан, јер обично на прво мјесто ставља потребу да се искаже што 
више али што сажетије, па сходно томе представља одличан извор најразличитијих 
примјера. Циљеви студије, такође представљени у уводном поглављу, јесу 
извршити морфолошку класификацију, одредити листу семантичких односа, 
одредити сличности и разлике, фреквентност, те статистички представити добијене 
резултате.   

Друго поглавље, које носи наслов Именице и придјеви као атрибути у 
именичкој фрази, даје критички преглед релевантне литературе о 
морфосинтаксичким појмовима. Значај овог поглавља огледа се не само у 
систематичном и исцрпном представљању свих досадашњих морфосинтаксичких 
питања и одговора (најприје релевантних дефиниција елемената који улазе у 
структуру енглеске именичке фразе, именица и придјева као атрибута у именичкој 
фрази у лингвистичкој литератури, морфолошку класификацију именица и придјева 
и њихове граматичке особине) него и у представљању листе семантичких односа 
који су могући између атрибутивних придјева и управне ријечи именичке фразе). 
Придјеви се спомињу у литератури као најфреквентнија врста ријечи у фукцији 
атрибута, али за разлику од именица, уочљив је мањак истраживања по питању 
семантичких односа између атрибутивних придјева и управне ријечи. Листу односа, 
коју ауторка формира према већ постојећој о атрибутивним именицама, јесте 
суштина пионирског покушаја да се остваре зацртани циљеви из уводног поглавља. 
То јој полази за руком, као што видимо на основу аутоцитата, у неким претходним 
анализама, али и у оквиру најкомплекснијег поглавља ове монографије - Анализа 
података. 



 

 

Треће поглавље Анализа података представља емпиријско поглавље, гдје је 
ауторка уз примјену дескриптивно-аналитичке и статистичке методе понудила 
приказ и интерпретацију резултата истраживања. У овом поглављу ауторка 
представља око три стотине примјера употребе атрибутивних именица и придјева 
(укупан број пронађених примјера у одабраном корпусу јесте 1010), као и пет 
графикона и једну табелу. У њима се може пронаћи приказ фреквентности 
морфолошки класификованих атрибутивних именица и придјева гдје ауторка, 
користећи критеријум морфолошке структуре, атрибутивне именице класификује и 
три групе (просте, сложене и изведене), а придјеве у четири (просте, изведене, 
партиципске и сложене). Сама анализа примјера, уз примјену већ одређене листе 
семантичких односа између именица и придјева као атрибута и управне ријечи, 
показује њихову семантичку раскош (атрибутивне именице и придјеви учествују у 
формирању укупно дванаест различитих семантичких односа), сличности и разлике 
(у великом броју случајева код атрибутивних именица не постоји веза између 
форме и значења фразе, што је код атрибутивних придјева у већем броју случајева 
присутније). Ауторка, својим примјерима и анализом, показује зашто атрибутивне 
именице и придјеви и даље остају најзначајнији механизми за уметање додатних 
порука у структуру именичке фразе. 

У Закључку, ауторка сумира резултате истраживања, нуди завршну 
интерпретацију и изводи закључке. Морфолошка класификација атрибутивних 
именица и придјева, те анализа значења именичке фразе доводи до закључка да не 
постоји чврста веза између форме атрибута и значења које остварује са управном 
ријечју у фрази са именицама као атрибутима, док је веза између форме и значења 
присутнија у фразама са атрибутивним придјевима, гдје се чак може говорити и о 
постојању одређених правила. Приказ продуктивности морфолошки 
класификованих придјева показује да су све четири групе скоро равномјерно 
распоређене, и чини се да правила која постоје и која повезују форму и значење 
остварено атрибутивним придјевима у фрази чине разумијевање поруке 
једноставнијим, експлицитнијим у односу на атрибутивне именице, а у томе 
подједнако учествују придјеви различитих морфолошких структура. Ово је уједно и 
разлог зашто су придјеви као атрибути фреквентнији у односу на именице код којих 
су, без обзира да ли се ради о истим или различитим морфолошким структурама, 
могући различити семантички односи. У овом значајном поглављу такође се 
синтетизују и неке суштинске разлике које ова два типа атрибута намећу у значењу 
фразе: да постоје одређена значења која се постижу само употребом атрибутивних 
именица (садржај, идентитет, објекатски тип 1 и дио) или само употребом 
атрибутивних придјева (квалитет, квантитет и боја). Списак литературе који се 
даје на крају монографије може послужити за будућа слична истраживања.  

Монографија ауторке Маје Жарковић без сумње представља пионирско 
прочавање атрибутивних именица и придјева и самим тим представља значајан 
доринос морфологији и морфосинтакси енглеског језика. Исцрпан преглед 
литературе о атрибутивним именицама и придјевима, корпуса који обухвата преко 



 

 

два милиона ријечи, 1010 пронађених примјера употребе атрибутивних именица и 
придјева и утврђивање, али и анализа и интерпетација семантичких односа како 
између атрибутивних именица тако, још значајније, атрибутивних придјева и 
управне ријечи именичке фразе, резултирало је одговарајућом синтезом остварених 
резултата. 

  
 

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 
Образовна дјелатност прије посљедњег избора 

 
У изборном периоду асистента (2008-2012), Маја Жарковић je изводила вjежбања на 
Одсеку за енглески језик и књижевност на сљедећим предметима: Савремени енглески 
језик, Фонетика, те Енглески језик (на Одсјеку за разредну наставу, Одсјеку за 
географију, Одсјеку за психологију, Одсјеку за новинарство). Након избора у звање 
вишег асистента, мр Маја Жарковић изводила је вjежбања на предметима: Савремени 
енглекси језик, Морфосинтакса 2, Увод у студиј језика, Дескриптивна граматика, 
Морфологија енглеског језика, Фонетика, Примијењена лингвистика, Варијанте 
енглеског језика, Методика наставе енглеског језика, Практична лексикографија, те на 
предмету Енглески језик (на Катедрама за географију, психологију, педагогију, 
новинарство, филозофију, социологију, политичке науке, германистику). Била је главна 
контакт особа за стране лекторе ангажоване на Катедри за синологију, те обављала и 
координирала административно-правне послове везане за регулисање њиховог боравка у 
земљи (2012/13). У два наврата вршила је дужност секретара, и то  Катедре за 
англистику (2008/09. године), те Катедре за синологију (2012/13. године).  
 
Образовна дјелатност послије посљедњег избора: 
(Навести све активности  - уџбеници и друге образовне публикације, предмети на којима је 
кандидат ангажован, гостујућа настава, резултате анкете, менторство6) 

 
У академском наставничком звању доцента, др Маја Жарковић изводила је наставу на 
првом, другом и трећем циклусу студија.  

• У оквиру првог циклуса, била је наставник на предметима: Савремени енглески 
језик 1, Савремени енглески језик 2, Савремени енглески језик 3, Савремени 
енглески језик 4, Морфологија енглеског језика (Студијски програм за кинески и 
енглески језик и књижевности), те Савремени енглески језик 3, Савремени 
енглески језик 4, Морфосинтакса енглеског језика 2 (Студијски програм за 
енглески језик и књижевност). 

• На другом циклусу студија, др Маја Жарковић била је одговорни наставник на 
предметима: Иновације у настави енглеског језика и Настава лексике страног 
језика. 

• На докторским студијама филологије (смjер Лингвистика), кандидаткиња је 
                                                
6 Уколико постоје менторства (магистарски/мастер рад или докторска дисертација) навести име и 
презиме кандидата, факултет, ужу научну област рада. 



 

 

именована за одговорног наставника на изборном предмету Примијењена 
лингвистика.  

Доц. др Маја Жарковић учествовала је на више научних и стручних конференција. 
Чланство у комисијама се огледа у сљедећем:  

• Кандидаткиња је била ментор при изради завршног (мастер) рада под називом 
Струкурне и онтолошке метафоре у енглеским идиомима, кандидата Александра 
Буњевца (приложена одлука).  

• Учествовала је у Комисијама за одбрану девет мастер радова (све одлуке 
приложене). 

 

 

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. 
 
Стручна дјелатност прије посљедњег избора: 
 

• Мр Маја Жарковић учествовала је на пројекту „Корпус савременог српског језика 
на Филозофсом факултету УИС“, који је започео у октобру 2015. године и трајао 
годину дана. Руководилац пројекта била је доц. др Оља Јојић. 

 
Стручна дјелатност послије посљедњег избора: 
 

• Од октобра 2019. године, доц. др Маја Жарковић Макреј врши функцију 
Руководиоца Катедре за англистику. 

• Рецензирала је радове за зборник радова Наука и слобода, у издању Филозофског 
факултета Пале. 

 
 

6. РЕЗУЛТАТ ИНТЕРВЈУА СА КАНДИДАТИМА7 
 
На интервјуу, одржаном 18.9.2020. године, кандидаткиња је говорила о оствареним 
академским резултатима и радном искуству након избора у звање доцента, како оном 
везаним за наставни процес тако и о својим богатим научно-истраживачким 
резултатима. Било је ријечи и о даљим научно-истраживачким интересовањима 
кандидаткиње, при чему је нагласила је да ће њена научна интересовања и активности и 
у наредном периоду бити усмјерена на поље енглеске морфологије, лексикологије и 
морфосинтаксе. Кандидаткиња је истакла и своје планове да у наредном изборном 
периоду буде активније ангажована на пољу међународне стручне и научне сарадње. 
Комисија похваљује њену спремност и ентузијазам за даље академско усавршавање. 

                                                
7 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.) 



 

 

7. ИНФОРМАЦИЈА О ОДРЖАНОМ ПРЕДАВАЊУ ИЗ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА 
КОЈИ ПРИПАДА УЖОЈ НАУЧНОЈ/УМЈЕТНИЧКОЈ ОБЛАСТИ ЗА КОЈУ ЈЕ 
КАНДИДАТ КОНКУРИСАО, У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 93. ЗАКОНА О 
ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ8 
С обзиром да је кандидаткиња била ангажована у настави на Универзитету како у 
сарадничком тако и у наставничком звању из области за коју је расписан конкурс, није 
било потребно одржати ово предавање. 

 
III ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ  
Експлицитно навести у табели у наставку да ли сваки кандидат испуњава услове за избор у 
звање или их не испуњава.  
 
Минимални услови за избор 
у звање9 

испуњава/не испуњава  Навести резултате рада (уколико 
испуњава)  

- проведен најмање jедан 
изборни период у настави у 
звању доцента 

ИСПУЊАВА Проведен један изборни период у 
звању доцента. 

- пет објављених радова из 
области у коју се бира, 
након посљедњег избора у 
звање 

ИСПУЊАВА Објављено седам научних радова 
након посљедњег избора у звање. 

- објављенa књига (научна 
књига, монографија или 
универзитетски уџбеник) 
након избора у звање 
доцента 

ИСПУЊАВА Објављена научна монографија 
након посљедњег избора. 

 
- чланство у комисији за 
одбрану магистарског рада 
или докторске дисертације, 
или менторство на другом 
циклусу студија 

 
 
 

ИСПУЊАВА 

 
 

Менторство на другом циклусу 
студија. 

Додатно остварени резултати рада (осим минимално прописаних) 
Кандидаткиња др Маја Жарковић Макреј је, осим минимално прописаних, остварила и 
додатне резултате у изборном звању доцента – објавила је два научна рада мимо 
прописаних минималних услова за избор. Комисија овдје наглашава и да др Маја 
Жарковић Макреј од септембра 2019. године обавља дужност Руководиоца Катедре за 

                                                
8 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. 
9 Просјечна оцјена током основних студија и студија првог и другог циклуса наводи се за кандидате 
који се бирају у звање асистента и вишег асистента. 



 

 

англистику. 

На конкурс за избор у звање ванредног професора или доцента за ужу научну област 
Специфични језици (Англистика) јавио се један кандидат, др Маја Жарковић Макреј. 
Након увида у документацију и процјене прописаних услова за избор у академско звање 
ванредног професора, Комисија је констатовала да кандидаткиња, др Маја Жарковић Макреј, 
испуњава све услове за избор у звање ванредног професора дефинисане Законом о високом 
образовању и Правилником о поступку и условима избора академског особља Универзитета 
у Источном Сарајеву. 
На основу приложене документације, Комисија закључује да је пријављени кандидат 
свестран наставник, као и продуктиван и креативан истраживач. Број предмета на којима је 
изводила наставу, те њена спремност на наставни ангажман на сва три циклуса студија, 
указују на вриједног и ентузиастчног наставника. У току свог изборног периода доцента, 
кандидаткиња је објавила научну монографију из области морфологије и лексикологије 
енглеског језика, а врло студиозно се бавила феноменом продуктивности именица и придјева 
у енглексом језику, у научним радовима објављеним у референтним националним и 
међународним часописима и зборницима радова. 
Свакао треба истаћи да кандидаткиња врши дужност руководиоца Катедре за англистику, на 
тај начин активно доприносећи њеном даљем развоју. 
Узимајући у обзир све наведене податке, Комисија процјењује да пријављени кандидат 
испуњава све услове за избор у звање ванредног професора, и са задовољством предлаже 
Вијећу Филозофског факултета и Сенату Универзитета у Источном Сарајеву да др 
Мају Жарковић Макреј, јединог пријављеног кандидата, изаберу у звање ванредног 
професора, за ужу научну област Специфични језици (Англистика). 

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

1. Др Жана Гавриловић, ванредни професор, предсједник 
Ужа научна област: Специфични језици (Англистика) 

Филозофски Факултет Универзитета у Источном Сарајеву, 
    

_______________________________________________ 
 

2. Др Маја Кујунџић, ванредни професор, члан 
Ужа научна област: Специфични језици (Англистика) 

Филозофски Факултет Универзитета у Источном Сарајеву, 
   

 _________________________________________________ 
 

3. Др Жељка Бабић, редовни професор, члан, 
Ужа научна област: Специфични језици (Англистика) 

Филолошки факултет у Бањој Луци. 
 

   _________________________________________________ 
 

   

Пале/Бања Лука, 19.9.2020. 


