
 

 

Прилог бр. 1. 

НАУЧНО-НАСТАВНОМ ВИЈЕЋУ ФАКУЛТЕТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ И 

МЕНАЏМЕНТ ТРЕБИЊЕ И СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ 

САРАЈЕВУ 

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

асистента за ужу научну област Специфични језици (англистика). 

 

Одлуком Научно-наставног вијећа Факултета за производњу и менаџмент Требиње, 

Универзитета у Источном Сарајеву, број: 14-02/21 од 27. 10. 2021. године, а на приједлог (бр. 

2268/21 од 22. 10. 2021) Катедре за англистику Филозофског факултета Универзитета у 

Источном Сарајеву, именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и 

писање извјештаја по конкурсу, објављеном у дневном листу “Глас Српске“ од 6. 10. 2021. 

године, за избор сарадника у звање вишег асистента за ужу 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 Љерка Јефтић, ванредни професор, предсједник 

Научна област: Специфични језици 

Научно поље: Хуманистичке науке 

Ужа научна област: Англистика  

Датум избора у звање: 24. 1. 2019. 

Универзитет: Универзитет у Источном Сарајеву 

Факултет: Факултет за производњу и менаџмент Требиње 

2. Др Жана Гавриловић, ванредни професор, члан 

Научна област: Специфични језици 

Научно поље: Хуманистичке науке 

Ужа научна област: Англистика 

Датум избора у звање: 26. 12. 2019. 

Универзитет: Универзитет у Источном Сарајеву 

Факултет: Филозофски факултет Пале 

3. Др Емир Мухић, доцент, члан 

Научна област: Специфични језици 

Научно поље: Хуманистичке науке 

Ужа научна област: Енглески језик 

Датум избора у звање: 23. 2. 2017. 

Универзитет: Универзитет у Бањој Луци 

Факултет: Филолошки факултет  

 

 
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 претходно наведени конкурс пријавила су се 2 (два) кандидата: 

Редни 

број 

Име (име оца) 

презиме 

Датум 

пријема 

Број 

протокола 
Адреса 

1. 

Бранислав 

(Милош) 

Јањетовић 

13.10.2021. 1001/2021 

Томино брдо 36, 

Источно Ново 

Сарајево 

2. 
Маја (Раде) 

Ковачевић 
19.10.2021. 1025/2021 

Цара Душана б.б. 

Билећа 

Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање 

вишег асистента за ужу научну област Специфични језици (англистика), је приликом 

прегледа конкурсне документације кандидата Бранислава Јањетовића утврдила да је 

иста непотпуна, јер не постоји доказ о испуњености услова из члана 77. Закона о 

високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 73/10, 104/11, 

84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18 и 26/19). Како је одредбама Конкурса одређено да се 

непотпуне и неблаговремене пријаве не узимају у разматрање, конкурсна 

документација кандидата Бранислава Јањетовића није узета у разматрање. 

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 39 Правилника о 

поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву, 

Комисија за писање извјештаја о пријављеним кандидатима за избор сарадника у 

звање вишег асистента, Научно-наставном вијећу Факултета за производњу и 

менаџмент Требиње и Сенату Универзитета у Источном Сарајеву подноси сљедећи 

извјештај на даље одлучивање: 

И З В Ј Е Ш Т А Ј  

КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ 

I   ПOДАЦИ О КОНКУРСУ 

Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке 

Одлука бр. 01-C-276-XXII/21, СенатУниверзитета у Источном Сарајеву, 30. 9. 2021. 

Дневни лист, датум објаве конкурса 

„Глас Српске“, 6. 10. 2021. године  

Број кандидата који се бира 

Један (1) 

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



 

 

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

конкурс расписан, списак предмета 

Виши асистент, Специфични језици (Англистика)  

Број пријављених кандидата 

Два (2) 

 

II   ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

ПРВИ КАНДИДАТ  

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Име (име једног родитеља) и презиме 

Маја (Раде) Ковачевић 

Датум и мјесто рођења 

7. 5. 1982. Требиње 

Установе у којима је кандидат био запослен 

ОШ „Свети Сава“, Билећа 

ОШ „Јова Јовановић Змај“, Требиње 

СШЦ „Голуб Куреш“, Билећа 

ОШ „Петар Петровић Његош“, Билећа 

ОШ „Свети Василије Острошки“, Требиње 

Факултет за производњу и менаџмент Требиње, Универзитет у Источном Сарајеву 

 

Звања/радна мјеста 

2009-2011 – професор енглеског језика у ОШ „Свети Сава“, Билећа;  

2010-2011 – професор енглеског језика у ОШ „Јова Јовановић Змај“, Требиње; 

2011-2012 – професор енглеског језика у СШЦ „Голуб Куреш“, Билећа; 

2011-2013 – професор енглеског језика у ОШ „Петар Петровић Његош“, Билећа; 

2012-2013 – професор њемачког језика у ОШ „Свети Василије Острошки“, Требиње: 

 

2013-2016 – асистент на предметима: Енглески језик 1, Енглески језик 2, Енглески 

језик 3, Енглески језик 4, Енглески језик 5, Енглески језик 6, Енглески језик 7, 

Енглески језик 8, на студијском програму Индустријски менаџмент, те Енглески 

језик 1, Енглески језик 2, Енглески језик 3, Енглески језик 4, Енглески језик 5 и 

Енглески језик 6 на студијском програму Индустријско инжењерство за енергетику, 

на Факултету за производњу и менаџмент Требиње; 

 

2017-данас- виши асистент на предметима: Енглески језик 1, Енглески језик 2, 

Енглески језик 3, Енглески језик 4, Енглески језик 5, Енглески језик 6, Енглески језик 

7, Енглески језик 8, на студијском програму Индустријски менаџмент, те Енглески 

језик 1, Енглески језик 2, Енглески језик 3, Енглески језик 4, Енглески језик 5 и 

Енглески језик 6 на студијском програму Индустријско инжењерство за енергетику, 

на Факултету за производњу и менаџмент Требиње. 

 

Научна област 

Специфични језици (Англистика) 

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима 

 



 

 

2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА 

Основне студије/студије првог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка  

Филозофски факултет у Никшићу, Универзитет Црне Горе; 2001/02-2009.   

Назив студијског програма, излазног модула 

Одсјек за енглески језик и књижевност – А, њемачки језик - Б 

Просјечна оцјена током студија3, стечени академски назив 

8,88; професор енглеског језика и књижевности – А и њемачког језика – Б. 

(Рјешењем бр. 07.023/613-1205/10 од 19. 10. 2010. године, Комисија за информисање 

и признавање докумената из области високог образовања, именована од стране 

Министарства просвјете и културе Републике Српске, Маји Ковачевић признала је 

страну високошколску диплому и стручни назив професор енглеског језика и 

књижевности – А, професор њемачког језика – Б). 

Постдипломске студије/студије другог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка 

Филозофски факултет Пале, Универзитет у Источном Сарајеву; 2014/15-2016. 

Назив студијског програма, излазног модула 

Други циклус студија на Студијском програму за енглески језик и књижевност, 

лингвистички смјер 

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 

9,86; мастер енглеског језика и књижевности – 300 ECTS 

Наслов магистарског/мастер рада 

Врсте метафора у комерцијалном оглашавању 

Ужа научна/умјетничка област 

Лингвистика  

Докторат/студије трећег циклуса 

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

Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет Пале; трећи циклус студија 

на Студијском програму докторских студија филологије, смјер Англистика – 

Лингвистика уписала 2016/2017. године и тренутно ради на изради докторске 

дисертације. 

Наслов докторске дисертације 

 

Ужа научна област 

 

Претходни избори у звања (институција, звање и период) 

 

Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет за производњу и менаџмент Требиње; 

асистент на предметима: Енглески језик 1, Енглески језик 2, Енглески језик 3, 

Енглески језик 4, Енглески језик 5, Енглески језик 6, Енглески језик 7 и Енглески 

језик 8 на студијском програму Индустријски менаџмент и  Енглески језик 1, 

Енглески језик 2, Енглески језик 3, Енглески језик 4, Енглески језик 5, Енглески језик 

6, на студијском прогграму Индустријско инжењерство за енергетику у периоду 

2013-2016. године.  

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

који се бирају у звање асистента и вишег асистента. 



 

 

Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет за производњу и менаџмент Требиње; 

виши асистент на предметима: Енглески језик 1, Енглески језик 2, Енглески језик 3, 

Енглески језик 4, Енглески језик 5, Енглески језик 6, Енглески језик 7 и Енглески 

језик 8 на студијском програму Индустријски менаџмент и  Енглески језик 1, 

Енглески језик 2, Енглески језик 3, Енглески језик 4, Енглески језик 5, Енглески језик 

6, на студијском прогграму Индустријско инжењерство за енергетику; у периоду 

2017 – данас.  

 

3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора 

1. Ковачевић, М. (2015). Conceptualisation of Alternative Energy. The Fifth 

International Congress “Applied linguistics Today” – New Tendencies in Theory 

and Practice. Book of Abstracts (str. 21). Novi Sad / Beograd: Društvo za 

primenjenu lingvistiku Srbije, Filozofski fakultet u Novom Sadu, Filološki fakultet 

u Beogradu. 

2. Ковачевић, М. (2016). Alternative Energy Metaphors: A Background to 

Engineering English Vocabulary, Примењена лингвистика, 17, 163-174.  

3. Ковачевић, М. (2017). A Study of Conceptual Metaphor – What Conceptual 

Metaphors Tell Us about the 2008 World Economic Crisis, Зборник радова са 

студентске конференције „Друга студентска конференција, јун 2015“(стр. 

265-280). Пале: Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву. 

 

Радови послије посљедњег избора/реизбора4 

 

1. Kovačević, M. (2018). Compounds in the Serbian Engineering Discourse, Third 

International Scientific Conference FILKO / Philology, Culture and Education, 26-

27 April 2018, Conference Proceedings, (267-274). Stip: Goce Delcev University, 

Macedonia and Voronezh State University, Russia. 

 

Полазећи од претпоставке да је једна од карактеристика дискурса инжењерства  

присуство бројних сложеница (именица и придјева) у употреби српског језика у 

језику струке, ауторка се бави њиховим удјелом и продуктивношћу на корпусу који 

сачињавају научни радови објављени у  издањима научног часописа Енергија-

Економија-Екологија и поглављу о алтернативним изворима енергије из књиге 

Еколошка енергетика. Резултати анализе корпуса указују на претежну учесталост 

сложеница са префиксоидима грчког поријекла и скраћивања. Налази да је 

доминантан модел сложених именица 'префиксоид+именица', док придјевске 

сложенице слиједе модел 'префиксоид+именица+суфикс'.  

 

2. Ковачевић, М. (2018). Појмовне метафоре у комерцијалном веб-оглашавању 

техничке робе, ЛИПАР, часопис за књижевност, језик, уметност и културу / 

Journal for Literature, Language, Art and Culture, 19 (67), 173-189. 

 

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

релевантних за избор кандидата у академско звање. 



 

 

У раду се на темељу теорије појмовне метафоре и мултимодалне метафоре 

анализирају рекламни комерцијални веб-огласи са циљем да се утврди које врсте 

метафора се експлоатишу у рекламном дискурсу о техничкој роби на енглеском 

језику, као и постојање евентуалних специфичности у метафоризацији техничких 

производа у комерцијалним огласима. У анализи корпуса веб-огласа, који су 

одабрани тако да се обухвати шири спектар техничких производа, полази се од 

циљног домена ТЕХНИЧКА РОБА и трага за евентуалним пресликавањима са неког 

другог појмовног домена. Анализа корпуса показује да се у комерцијалним огласима 

на енглеском језику техничка роба често метафоризује помоћу појмовног домена 

ЧОВЈЕК и помоћу система метафора. 

 

3. Kovačević, M. (2019). Compound Terms in Serbian Energy Engineering Discourse 

and their English Equivalents. BELLS90 – International Conference Belgrade 

English Language and Literature Studies (To Mark the 90th Anniversary of the 

English Department), May 30th-June 1st, 2019, Book of Abstracts (pp. 63). 

Belgrade: Faculty of philology. 

 

Рад се бави сличностима и разликама између именичких и придјевских сложеница у 

српском језику и њихових еквивалената у енглеском језику на корпусу од 140 

сложеница из области енергетике анализираних у методолошком оквиру 

контрастивне анализе. Корпус сачињавају термини прикупљени из радова 

објављених у научном часопису Енергија, Екологија, Економија и контрастирани су 

на основу једносмјерног превода са српског на енглески језик са фокусом на ниво 

структуре и творбе ријечи. Анализа сложеница у српском језику показује претежну 

учесталост творбе према моделу 'префиксоид+именица' или 'пар 

префиксоида+именица'. Њихови еквиваленти у преводу на енглески језик су или 

неокласичне  или хибридне, тј. трокомпонентне сложенице. Придјевске сложенице у 

српском језику имају еквиваленте у енглеском језику у форми неокласичних 

сложеница, хибридних сложеница или сложеница изведених афиксацијом. 

 

 

4. Kovačević, M. (2019). Noun Phrases in the Serbian and English Management 

Discourse. ELALT 5 – The 5th International Conference “English Language and 

Anglophone Literatures Today”, Book of Abstracts, (pp. 35). Novi Sad: Faculty of 

Philosophy. 

 

Полазећи од претпоставке о високом нивоу учесталости именичких фраза у научно-

техничком дискурсу како у српском, тако и у енглеском језику, рад представља 

покушај утврђивања и контрастирања нивоа сложености именичке фразе, редослијед 

њихових конституената, те  најучесталије категорије структуре именичке фразе у 

српском и енглеском језику. Корпус сачињава десет научних радова од којих је сваки 

објављен од  стране различитих аутора, и на српском и на енглеском језику, у 

неколико научних часописа из области менаџмента. Анализа потврђује присуство 

именичких фраза  сложене структуре у оба језика. У радовима на српском језику 

доминанте су постмодификоване именичке фразе, док су њихови еквиваленти у 

енглеском језику махом именичке фразе са премидификатором или комбинацијом 

премодификатора.  

 



 

 

 

5. Ковачевић, М. (2020). Типови говора у роману Џејн Остин „Разум и 

осећајност“, Филолог, часопис за језик, књижевност и културу, XI (22), 116-

142. DOI 10.21618/fil2022116k 

 

У раду се анализира рома Џејн Остин „Разум и осјећајност“ у свјетлу Бахтиновог 

схватања ауторског и туђег говора и њиховог односа, а у теоријском оквиру 

лингвостилистике, односно према критеријима репрезентологије. Циљ рада је да се 

препознају и испитају типови преношења туђег говора, мисли и писања и њихов 

однос са ауторским текстом. Анализа показује да Џејн Остин у овом роману користи: 

нараторово извјештавање о говорном чину/ чину мишљења/ чину писања, неуправни 

говор/ мисао, монолошки дијалошки и полилошки управни говор, слободни управни 

говор, реплику дијалога, фрагментарни управни говор, хипотетички говор, управну 

мисао, слободну управну мисао, управно писање, уметнути туђи говор/ мисао. Са 

синтаксостилистичког становишта посматрано, Џеј Остин превасходно 

сапостављањем и симетричношћу стилогених комбинација ауторског говора и 

слободне неуправне мисли, и неуправне мисли са једне стране, те управног говора, 

реплике дијалога, слободног управног говора, управног писања и слободног 

неуправног говора са друге стране, постиже антитетички ефекат који одликује 

укупну структуру овог романа.  

 

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

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

 

У периоду 2013-2016, на Факултету за производњу и менаџмент Требиње, Маја 

Ковачевић је у звању асистента  била ангажована на предметима: Енглески језик 1, 

Енглески језик 2, Енглески језик 3, Енглески језик 4, Енглески језик 5, Енглески језик 

6, Енглески језик 7 и Енглески језик 8 на студијском програму Индустријски 

менаџмент и  Енглески језик 1, Енглески језик 2, Енглески језик 3, Енглески језик 4, 

Енглески језик 5, Енглески језик 6, на студијском програму Индустријско 

инжењерство за енергетику. 

 

Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 

 

У периоду од 2017. до данас, на Факултету за производњу и менаџмент Требиње, 

Маја Ковачевић је, у звању вишег асистента, ангажована на предметима: Енглески 

језик 1, Енглески језик 2, Енглески језик 3, Енглески језик 4, Енглески језик 5, 

Енглески језик 6, Енглески језик 7 и Енглески језик 8 на студијском програму 

Индустријски менаџмент и  Енглески језик 1, Енглески језик 2, Енглески језик 3, 

Енглески језик 4, Енглески језик 5, Енглески језик 6, на студијском програму 

Индустријско инжењерство за енергетику. 

 

 

 

 

 

Резултати студентске анкете 
 



 

 

 
 

 
 

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 



 

 

 

У периоду проведеном у звању асистента и вишег асистента, мср Маја Ковачевић је 

обављала повремено послове писменог и усменог превођења као и послове лектуре и 

коректуе за потребе Факултета за призводњу и менаџмент: 1/ Књига резимеа – Трећа 

математичка конференција Републике Српске. Требиње: Факултет за производњу и 

менаџмент Требиње, 2013; 2/ Зборник радова – Друга математичка конференција 

Републике Српске, Требиње, јун 2013. (Ур. Д. Јокановић). Требиње-Пале: Филозофски 

факултет, 2013; 3/ 20 година постојања – Факултет за производњу и менаџмент 

Требиње (Ур. Љ. Јефтић), Требиње: Факултет за производњу и менаџмент, 2015. 

 

У оквиру пројекта Erasmus + RE@WBC (Enhancement of HE research potential 

contributing to further growth of the WB region) Маја Ковачевић је прошла обуку 

Training for Young Researchers in various Skills (project management, ethics, intercultural 

communication, entrepreneurship) на Универзитету у Источном Сарајеву, 2017. године.  

 

Након једногодишње специјализације у Школском центру Удружења научних и 

стручних преводилаца Србије, стекла је звање преводиоца/тумача за енглески језик 

(2010. године). 

 

Завршила је курс шпанског језика у Институту Сервантес у Београду (ниво C. 1 

према Европском референтном оквиру), 2014. године. 

 

 

 

 

 

 

 

6. РЕЗУЛТАТ ИНТЕРВЈУА СА КАНДИДАТИМА5 

 

На интервју је позван један пријављени кандидат – мср Маја Ковачевић. Други  

пријављени кандидат, Бранислав Јањетовић, није позван на интервју, јер није 

доставио потпуну документацију. Комисија у саставу: др Жана Гавриловић, члан, 

ванредни професор (Специфични језици – Англистика) и др Љерка Јефтић, 

предсједник, ванредни професор (Специфични језици – Англистика), у присуству 

правника Факултета за производњу и менаџмент Требиње, Немање Нинковића, који 

је водио записник, обавила је интервју са кандидатом, мср Мајом Ковачевић, 11. 11. 

2021. године у 12.00. Из разговора са кандидаткињом, мср Мајом Ковачевић, 

утврђено је да се ради о компетентном сараднику у настави, посебно када су у 

питању специфичности наставе из енглеског језика струке на академском нивоу. 

Кандидаткиња је представила план стручног усавршавања у наредном периоду. О 

посвећености кандидаткиње раду у настави говоре и високе оцјене идентификоване у 

студентским анкетама.  

 
5 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 ОБРАЗОВАЊУ6 

 

Кандидаткиња је током периода у звању асистента и вишег асистента држала вјежбе 

из наставних предмета уже научне области за коју је конкурс расписан, тако да се 

искључује потреба држања предавања из наставног предмета уже научне области 

приликом избора у звање вишег асистента.  

 

 

 

III   ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

Експлицитно навести у табели у наставку да ли сваки кандидат испуњава услове 

за избор у звање или их не испуњава.  

 

Први кандидат 

Минимални услови за 

избор у звање7 

испуњава/не 

испуњава 

Навести резултате рада (уколико 

испуњава) 

Навести списак 

минимално прописаних 

услова 

  

Завршен први и други 

циклус студија са најмање 

240 ECTS, односно 60 

ECTS бодова и најнижом 

просјечном оцјеном 8,0 

ИСПУЊАВА Професор енглеског језика и 

књижевности – А и професор 

њемачког језика – Б; просјечна 

оцјена 8,88. 

Мастер енглеског језика и 

књижевности – 300 ECTS; 

просјечна оцјена 9,86. 

 

Додатно остварени резултати рада (осим минимално прописаних) 

 

Осам (8) објављених научних радова од којих су три (3) у категорији R34, по 

један (1) у категоријама R51, R53 и R63, те два (2) научна рада у категорији R52. 

 

Након што је први пут бирана у звање вишег асистента, мср Маја Ковачевић је 

учествовала на сљедећим научним конференцијама: 

Четврта међународна конференција Страни језик струке и професионални 

идентитет на Учитељском факултету у Београду, организована од стране 

Друштва за стране језике и књижевност Србије, 2017. године. 

 
6 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. 
7 У зависности у које се звање бира кандидат, навести минимално прописане услове на основу члана 

77., 78. и 87. Закона о високом образовању односно на основу члана 37., 38. и 39. Правилника о 

поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву 



 

 

 

Петнаеста међународна научна конференција Преводиоци и изазови III 

миленијума, у Београду, у организацији Удружења научних и стручних 

преводилаца Србији, Међународне федерације преводилаца (FIT) и Удружења 

судских преводилаца и тумача Европске уније, 2018. године. (учешће без 

реферата) 

 

Пета међинародна конференција English Language and Anglophone Literatures 

Today у Новом Саду, у организацији Филозофског факултета у Новом Саду, 2019. 

године. 

 

Међународна конференција BELLS90 (Belgrade English Language and Literature 

Studies 90), поводом обиљежавања 90. годишњице катедре за англистику 

Филолошког факултета у београду, 2019. године.  

 

Трећи циклус студија на Студијском програму докторских студија филологије, 

смјер Англистика-Лингвистика на Филозофском факултету Пале, Универзитета у 

Источном Сарајеву, уписала је у академској 2016/17. години и тренутно ради на 

изради докторске дисертације. 

 

 

Други кандидат и сваки наредни уколико их има (све поновљено као за  

првог) 

 

Комисија је претходно констатовала да кандидат Бранислав Јањетовић не 

испуњава законске услове предвиђене за избор у сарадничко звање вишег 

асистента, јер нема завршен други циклус студија. 

 

 

III   ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

 

Мср Маја Ковачевић, као једини пријављени кандидат на конкурсу који је 

доставио потпуну пријаву, испуњава све услове за поновни избор (реизбор) у 

звање вишег асистента, за ужу научну област Специфични језици (Англистика). 

Кандидаткиња је испунила неопходан услов за избор у звање вишег асистента, 

јер је основне студије (Енглески језик и књижевност – А, њемачки језик – Б) 

завршила са просјеком оцјена 8,88; јер је други циклус студија (Студијски 

програм Енглески језик и књижевност, лингвистички смјер) завршила са 

просјеком оцјена 9,86 и стекла звање мастер енглеског језика и књижевности – 

300 ECTS. У звању асистента (2013-2016) и вишег асистента (2017-данас) 

успјешно је изводила вјежбе из предмета који припадају ужој научној области 

(Специфични језици – Англистика) за коју је конкурс био расписан. Осим 

неопходних услова, мср Маја Ковачевић је остварила и додатне резултате рада, 

објављивањем осам научних радова у рецензираним научним часописима и 

зборницима, учешћем на три међународне конференције, те осталим облицима 

стручног усавршавања. Такође, током разговора са кандидаткињом утврђено је да 

се ради о компетентном сараднику у настави из предмета из уже научне области 

Специфични језици (Англистика), посебно кад су у питању специфичности 




