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И З В Ј Е Ш Т А Ј 

КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ 

ВИШЕГ АСИСТЕНТА  

 

I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ 

Конкурс објављен: Глас Српске, 3. јула 2013. године 

Ужа научна/умјетничка област: Специфични језици (савремени српски језик) 

Назив факултета: Педагошки факултет Бијељина 

Број кандидата који се бирају: један 

Број пријављених кандидата: пет 

 

 

 

II ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

  

 

Први кандидат  

1. Основни биографски подаци 

Име, средње име и презиме: Драгана (Боривоје) Тејић 

Датум и мјесто рођења: 26. јануар 1988. године, Бијељина 

Установе у којима је био запослен: Основна школа «Алекса Шантић» у Угљевику 

Звања/ радна мјеста: Мастер професор језика и књижевности 

Научна/умјетничка област: Англистика – енглески језик и књижевност 

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима: нема 

 

2. Биографија, дипломе и звања 

Основне студије (студије првог циклуса): Енглески језик и књижевност (240 ЕСПБ) 

Назив институције: Универзитет у Београду, Филолошки факултет 

Мјесто и година завршетка: Београд, 2011. године 

 

Постдипломске студије (студије другог циклуса): Мастер студије «Језик, 

књижевност, култура» (60 ЕСПБ) 

Назив институције: Универзитет у Београду, Филолошки факултет 

Мјесто и година завршетка: Београд, 2012. године 

Назив магистарског рада: мастер рад «Мотив побуне против ауторитета у 

Милтоновом Изгубљеном рају» 

Ужа научна/умјетничка област: Специфичне књижевности - Англистика (енглеска 

књижевност) 

 

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

 

3. Научна/умјетничка дјелатност кандидата 

1. Радови прије првог и/или  последњег избора/реизбора 

2. Радови послије последњег избора/реизбора 

Нема објављених радова.  
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4. Образовна дјелатност кандидата 

1. Образовна дјелатност прије првог и/или последњег избора/реизбора 

 

2. Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 

 Нема активности у вези са образовном дјелатношћу. 

 

5. Стручна дјелатност кандидата  

1. Стручна дјелатност прије првог и/или последњег избора/реизбора 

 Потврда о завршеном семинару организованом од стране Cambridge University 

Press. 

 

Други кандидат 

 

1. Основни биографски подаци 

Име, средње име и презиме: Вања (Душко) Васић, рођ. Стевановић 

Датум и мјесто рођења: 6. јануар 1982. године, Шабац 

Установе у којима је био запослен: Основна школа «Јеврем Обреновић», Шабац; 

Основна школа «Краљ Александар Карађорђевић», Прњавор; ИН Телевизија 

Звања/ радна мјеста: Професор српског језика и књижевности у одјељењима за 

националне мањине 

Научна/умјетничка област: Србистика – српски језик и књижевност 

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима: Нема. 

 

2. Биографија, дипломе и звања 

Основне студије (студије првог циклуса): Српски језик и књижевност у 

одјељењима за националне мањине 

Назив институције: Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет 

Мјесто и година завршетка: Нови Сад, 2012. године 

 

Постдипломске студије (студије другог циклуса): Нема. 

 

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

 

3. Научна/умјетничка дјелатност кандидата 

1. Радови прије првог и/или  последњег избора/реизбора 

2. Радови послије последњег избора/реизбора 

Нема објављених радова.  

 

 

4. Образовна дјелатност кандидата 

1. Образовна дјелатност прије првог и/или последњег избора/реизбора 

2. Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 

Нема активности у вези са образовном дјелатношћу. 

 

5. Стручна дјелатност кандидата  

1. Стручна дјелатност прије првог и/или последњег избора/реизбора 

 Нема података. 
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Трећи кандидат  

 

1. Основни биографски подаци 

Име, средње име и презиме: Работа (Влајко) Данка 

Датум и мјесто рођења: 3. април 1982. године, Сарајево 

Установе у којима је био запослен: Основна школа «Пале», Пале; Универзитет у 

Источном Сарајеву, Педагошки факултет Бијељина 

Звања/ радна мјеста: професор српског језика и књижевности; асистент за 

Савремени српски језик 

Научна/умјетничка област: Србистика – савремени српски језик 

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима: Нема. 

 

2. Биографија, дипломе и звања 

Основне студије (студије првог циклуса): Српски језик и српска књижевност 

Назив институције: Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет  

Мјесто и година завршетка: Пале, 2007. године 

 

Постдипломске студије (студије другог циклуса): Постдипломски студиј 

лингвистике, незавршен – положила четири испита, није положила један испит и 

није одбранила магистарски рад. 

Назив институције: Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет Пале 

Мјесто и година завршетка: Није завршила постдипломске студије. 

Назив магистарског рада: «Граматички и семантички аспекти негације у новелама 

Данила Киша» (одобрен од стране Наставно-научног вијећа Филозофског 

факултета 14. 6. 2012. године) 

Ужа научна/умјетничка област: Специфични језици – Србистика (Савремени 

српски језик) 

 

Докторат (студије трећег циклуса): Уписана на Докторске академске студије, модул 

Језик 

Назив институције: Универзитет у Београду, Филолошки факултет 

Мјесто и година завршетка: Није завршила – уписана, према приложеном увјерењу 

-  «на четврту по реду годину студијског програма докторских академских студија, 

модул Језик». 

Назив дисертације: Нема података о пријави теме. 

Ужа научна/умјетничка област: Нема података. 

Претходни избори у наставна и научна звања: асистент за ужу научну област 

Србистика на Универзитету у Источном Сарајеву, односно на Педагошком 

факултету у Бијељини, изабрана 13. 7. 2009. године, на период од четири године. 

 

3. Научна/умјетничка дјелатност кандидата 

1. Радови прије првог и/или  последњег избора/реизбора 

Нема. 

2. Радови послије последњег избора/реизбора 

Д. Работа (2012): «Милош Јевтић, Чудо језика: разговори са лингвистима. 

Београд: Службени гласник, 2010», Зборник Матице српске за славистику, Нови 

Сад: Матица српска, Одељење за књижевност и језик, 277-285 (приказ књиге). 

У датом приказу ауторка настоји да са два aспекта освијетли књигу М. 

Јевтића, и то са културолошког и са комуникативно-стилистичког. На 

културолошки значај књиге  скреће пажњу имајући у виду значај Јевтићевог  рада у 
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оквиру емисије Гости Другог програма (Радио Београда), посебно с обзиром на 

научне ауторитете у области лингвистике са којима је водио у књизи објављене 

разговоре, док је на комуникативно-стилистичком плану истакла саму  структуру 

разговора и полемисала о односу термина разговор и интервју као жанрова 

публицистичког стила. 

Учествовала је на научним скуповима са међународним учешћем, одржаним 

на Педагошком факултету у Бијељини 2011. и 2012. године. На скупу одржаном 

2011. године излагала је реферат «Метафоричка концептуализација појма 

компентенције у педагошком дискурсу», док је 2012. године излагала реферат 

«Значај примјене слободног асоцијативног експеримента у настави српског језика». 

У приложеној документацији нема резимеа нити података о објављивању тих 

радова. 

 

4. Образовна дјелатност кандидата 

1. Образовна дјелатност прије првог и/или последњег избора/реизбора 

2. Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 

Нема активности у вези са образовном дјелатношћу.  

 

5. Стручна дјелатност кандидата  

1. Стручна дјелатност прије првог и/или последњег избора/реизбора 

Члан Програмског савјета Радио-телевизије Републике Српске у периоду од 2012. 

до 2016. године.  

 

Четврти кандидат  

1. Основни биографски подаци 

Име, средње име и презиме: Кармела (Драган) Ракић, рођ. Марковић 

Датум и мјесто рођења: 23. маја 1979. године, Тузла 

Установе у којима је био запослен: Гимназија «Филип Вишњић» у Бијељини; 

Слобомир П универзитет у Бијељини. 

Звања/ радна мјеста: магистар филолошких наука; професор српског језика и 

књижевности у средњој школи; асистент за ужу научну област Опште студије 

српског језика на Универзитету Слобомир П. 

Научна/умјетничка област: Специфични језици – Србистика. 

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима: Нема. 

 

2. Биографија, дипломе и звања 

Основне студије (студије првог циклуса): Српски језик и књижевност 

Назив институције: Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет 

Мјесто и година завршетка: Нови Сад, 2004. године 

 

Постдипломске студије (студије другог циклуса): Магистарске студије Српски 

језик и лингвистика 

Назив институције: Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет 

Мјесто и година завршетка: Нови Сад, 2010. године 

Назив магистарског рада: «Терминолошка лексика страног поријекла у стручном 

средњошколском уџбенику» 

Ужа научна/умјетничка област: Специфични језици – Србистика (Савремени 

српски језик) 
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Претходни избори у наставна и научна звања: асистент за ужу научну област 

Опште студије српског језика на Универзитету Слобомир П. у Бијељини, изабрана 

21. 12. 2012. године на период од четири године. 

 

3. Научна/умјетничка дјелатност кандидата 

1. Радови прије првог и/или  последњег избора/реизбора 

К. Ракић (2010): «О концепту усвајања терминолошке лексике страног 

поријекла у средњошколским уџбеницима», Српаска вила, бр. 32, Бијељина.  

Уз резиме рада приложена је потврда издавача Српске виле о објављивању 

рада, при чему се наводи да је рад  «О концепту усвајања терминолошке лексике 

страног поријекла у средњошколским уџбеницима» објављен као «стручни рад из 

лексикологије». У раду је кандидаткиња, како сама каже, «сублимирала 

истраживања проведена при изради магистарског рад», настојећи да покаже колико 

је терминолошка лексика у средњошколским стручним уџбеницима усвојена од 

стране ученика и колико је функционална у њиховом стручном образовању. 

На скуповима међународног карактера излагала је сљедеће радове: 

«Семантика лексике из старијих времена», саопштење на међународном 

научном скупу Филолошка истраживања данас, одржаном на Филолошком 

факултету у Београду 2010. године; 

«Англицизми у савременом српском језику – проблем или изазови», 

излагала на Другој конференцији за младе слависте, одржаној  у Будимпешти 2012. 

године.  

У документацији су приложени само резимеи тих радова, а нема 

библиографских података о њиховом објављивању. На основу резимеа да се 

закључити да је у реферату «Семантика лексике из старијих времена» указано на 

проблем разумијевања књижевних текстова из периода просвјетитељства, 

заступљених у уџбенику Читанка за други разред гимназије и стручних школа, која 

се употребљава у школама Р. Српске, и то са аспекта лексичко-лексикографске 

проблематике, чему у актуелном Наставном плану и програму није дат адекватан 

третман. Ауторка скреће пажњу на то да је због морфолошко-семантичке структуре 

лексике из перида просвјетитељства, непознате ученику који је говорник 

савременог српског језика, отежано разумијевање тих књижевних текстова, те да је 

неопходно – да би се постигао одговарајући степен разумљивости текста – 

претходно провести анализу и тумачење непознате лексике. 

У реферату «Англицизми у савременом српском језику – проблем или 

изазови» ауторка је указала на утицај медија на језичку културу ученика, на 

неоправдан унос англицизама у њихов вокабулар, посебно оних који упућују, 

неријетко, на то да ученици не знају довољно ни енглески, као језик из кога 

сепосуђује ријеч, ни српски, као језик који прима страну ријеч. 

2. Радови послије последњег избора/реизбора 

На Трећој конференцији за младе слависте, одржаној 2013. године у 

Будимпешти, излагала је рад «О неким функцијама и значењима везника па на 

почетку реченице». Такође нема података да ли је рад објављен, приложен је само 

резиме тог рада, али се из њега уочава да ауторка не разликује синтаксичку 

функцију везника па од комуникативне функције партикуле па, односно да не зна 

да се у иницијалној позицији у изјавној реченици не може употријебити везник па, 

него истоформна партикула којом се отвара или започиње комуникација у 

неформалном говору разговорног функционалног стила.  
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4. Образовна дјелатност кандидата 

1. Образовна дјелатност прије првог и/или последњег избора/реизбора 

2. Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 

 Нема активности у вези са образовном дјелатношћу.  

 

5. Стручна дјелатност кандидата  

1. Стручна дјелатност прије првог и/или последњег избора/реизбора 

 Нема података. 

 

Пети кандидат  

1. Основни биографски подаци 

Име, средње име и презиме: Саша (Марко) Ђукић 

Датум и мјесто рођења: 25. јула, Зеница 

Установе у којима је био запослен: Новинска агенција СРНА; Средња школа 

«Михаило Петровић Алас», Угљевик 

Звања/ радна мјеста: магистар лингвистичких наука; новинар, професор српског 

језика и књижевности у средњој школи 

Научна/умјетничка област: Специфични језици – Србистика (Савремени српски 

језик) 

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима: Нема. 

 

2. Биографија, дипломе и звања 

Основне студије (студије првог циклуса): Српски језик и српска књижевност 

Назив институције: Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет 

Мјесто и година завршетка: Пале, 2005. године 

 

Постдипломске студије (студије другог циклуса): Постдипломске (магистарске) 

студије лингвистике 

Назив институције: Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет 

Мјесто и година завршетка: Пале, 2011. године 

Назив магистарског рада: «Стилске особине агенцијског новинарства у Босни и 

Херцеговини». 

Ужа научна/умјетничка област: Специфични језици – Србистика (Савремени 

српски језик) 

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

 

3. Научна/умјетничка дјелатност кандидата 

1. Радови прије првог и/или  последњег избора/реизбора 

1. С. Ђукић (2011):  «Аутоматизами кохезивности у агенцијској вијести», Узданица, 

Јагодина, 71-81. 

2. С. Ђукић (2011): «Синтаксичко-структурни типови наслова агенцијских 

вијести», Радови Филозофског факултета Пале, XIII/1, 485-498. 

3. С. Ђукић (2013): «Дискурсна анализа агенцијске вијести», Наука и традиција, 

Посебна издања, научни скупови, књ. 7/1, 143-156. 

4. С. Ђукић (2013), «Синтаксички облици лида (главне вијести) у агенцијској 

вијести», Зборник радова са IV научног скупа младих филолога Србије, Савремена 

проучавања језика и књижевности, одржан на Филолошко-уметничком факултету 

у Крагујевцу 17. марта 2012. године, година IV/  књига 1, Филолошко-уметнички 

факултет Крагујевац, 335-46. 
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5. С. Ђукић (2013), «Лингвистичка анализа анафоре и епифоре и њихових 

комбинација у поезији Драге Куђића», Бокатин Дијак, II/2, Лопаре – Угљевик, 11-

31. 

 У раду «Аутоматизми кохезивности у агенцијској вијести» аутор анализира 

неколике устаљене синтаксичке конструкције за упућивање на извор информације 

у вијести као жанру новинарског подстила (типа «испричао је XY», «XY додао», 

«тврди он» и сл.). У анализи скреће пажњу на синтаксичко-стилистичке поступке 

рекуренције (понављања) и супституције, односно замјене одређене јединице њој 

семантички адекватном формом личне замјенице (нпр. «према његовим 

ријеччима») или глаголом говорења који лицем упућује на лице извора 

информације (нпр. «наводи»). Аутор јасно теоријски разграничава аутоматизме од 

фразеологизама и објашњава улогу аутоматизама у повезивању текста као 

синтаксичко-семантички паралелне структуре, као и његову функцију у 

интегрисању рутински обликоване вијести, каква је агенцијска вијест. Рад је 

објављен у часопису са рецензијом, има карактер оригиналног научног рада који је 

урађен према захтјевима синтаксичко-стилистичке језичке анализе.  

 Рад «Синтаксичко-структурни типови наслова агенцијских вијести» такође 

има карактер оригиналног научног рада, објављеног у рецензираном часопису. 

Израђен је методологијом која одговара двоаспекатској синтаксичко-стилистичкој 

анализи новинских наслова. Аутор, позивајући се на обимну научну литературу о 

структури, семантици и стилистици новинских наслова, анализира наслове 

агенцијских вијести и издваја неколико најфреквентнијих структурних типова као 

што су: елиптични наслови (наслови у којим је елиптиран лични дио сложеног 

глаголског облика, тј. у чијој је структури најчешће заступљен крњи перфекат, нпр. 

«Школа обиљежила крсну славу»), наслови у форми синтаксички оформљене 

реченице (нпр. «Тужбе носе ризик»), номинализовани наслови (најчешће са 

глаголском именицом, нпр. «Интересовање за сарадњу привредних комора») и 

парцелисани наслови (нпр. «Папа: узрок кризе су похлепа и себичност»). Аутор 

закључује да наслов у агенцијској вијести, с обзиром на њену форму, има 

информативну функцију, тј. у њему је исказана суштина вијести која се разрађује у 

слиједећој краткој структури коју сачињава свега неколико реченица. Наслов је 

шаблонизован с циљем да што директније и провокативније дјелује на читаоца који 

се на основу њега опредјељује да ли ће прочитати вијест. 

 Бавећи се темом «Дискурсна анализа агенцијске вијести» у оригиналном 

научном раду (објављеном у часопису са рецензијама), С. Ђукић анализу корпуса 

(који чини 500 вијести Српске новинске агенције) проводи методом «уочавања 

јаких позиција» у структури агенцијске вијести. У оквиру њих издваја: наднаслов 

или тзв. слаг, наслов, главу вијести или тзв. лид, тијело вијести, завршну реченицу 

или тзв. бекграунд. У поглављима рада анализира, на конкретном материјалу, 

синтаксичку структуру, информативну вриједност  и стилистичка одступања од 

уобичајених, рутинских модела сваке од тих издвојених «јаких позиција» текста.  

 И четврти рад С. Ђукића «Синтаксички облици лида (главне вијести) у 

агенцијској вијести» објављен је у рецензираном научном часопису, а претходно је 

излаган као реферат на истоименом научном скупу. рад је из области синтаксичко-

стилистичких истраживања, а у њему се аутор бави структуром и функцијом лида, 

односно уводне реченице у агенцијској вијести. Анализа је проведена на врло 

релевантном узорку од око 500 вијести. Издвојени су типични модели и подмодели 

уводне реченице, установљена њихова фреквентност и дато тумачење у вези са 

фаворизовањем одређених модела, односно у вези са њиховом аутоматизацијом у 

шаблонизовању агенцијских вијести. Посебно издвојени подмодели (као што су 

нпр. проста реченица са активном и/или проста реченица са пасивном дијатезом, 
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затим сложена реченица са координираним клаузама, сложена реченица са 

субординираним клаузама, као и вишеструкосложена реченица) и њихова анализа 

показују да аутор влада и терминологијом и методологијом савремене синтаксичке 

анализе реченице и текста, те да дати метод ауторитативно примјењује на грађи 

коју анализира. 

 У посљедњем од објављених радова – «Лингвистичка анализа анафоре и 

епифоре и њихових комбинација у поезији Драге Куђића» – С. Ђукић у складу са 

савременом  лингвостилистичком методологијом анализира поезију семберског 

пјесника Драге Куђића кроз стилске фигуре лексичко-синтаксичког понављања, као 

што су анафора, епифора, мезофора, анадиплоза, симплока и епизеукса, уочавајући 

и комбинације основних фигура (нпр. анаепифору, епимезофору, мезоепифору и 

сл.). Овако изведена анализа Куђићевих стихова показује да С. Ђукић не уочава 

само формалне карактеристике наведених стилских фигура као образаца 

понављања у одређеним позицијама текста него и сасвим добро уочава 

стилистичко-семантичку вриједност таквих понављања. Осим тога, показује и 

способност уочавања и анализирања сложенијих структура, што показује на 

примјеру дисконтактне анафоре у пјесми у којој се понављају у три узастопне 

строфе сваки први, сваки други и сваки трећи стих, на основу чега закључује: « У 

овакој организацији стиха анафора се остварује у три самосталне 'анафоричне 

линије' које се међусобно преплићу стварајући утисак уплетеног вијенца, што је 

изузетно карактеристичан и, свакако, врло стилоген поступак».  

На научним скуповима у 2013. години излагао је сљедеће реферате 

1. «Могућност издвајања агенцијског подстила унутар публицистичког 

функционалног стила савременог српског језика», V научни скуп младих филолога 

Србије, одржан на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу 30. марта 2013. 

године; 

2.  «Стилске фигуре и њихова стилогеност у поезији Драге Куђића», Научни скуп 

Наука и глобализација, одржан на Филозофском факултету на Палама 17-19. маја 

2013. године. 

 Анализирани текстови озбиљношћу приступа, која се огледа у сваком од 

радова и у односу према релевантној литератури за област којом се рад бави, 

овладаношћу терминологијом и методологијом лингвистичких истраживања у 

области синтаксостилистике (у ширем смислу, што укључује и текстостилистику), 

релевантношћу закључака изведених на основу проведене анализе – потврђују 

Сашу Ђукића као истраживача са свим карактеристикама научника. А томе 

несумњиво доприноси и његова отвореност за афирмацију тога типа која се стиче и 

излагањем реферата на научним скуповима. 

 

 

4. Образовна дјелатност кандидата 

1. Образовна дјелатност прије првог и/или последњег избора/реизбора 

 Нема активности у вези са образовном дјелатношћу.  

 

5. Стручна дјелатност кандидата  

1. Стручна дјелатност прије првог и/или последњег избора/реизбора 

 Нема података о стручној дјелатности. 

 

III  ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ  
 

На основу приспјелих пријава на Конкурс за избор вишег асистента (за област 

Специфични језици – Србистика) на Педагошком факултету у Бијељини, објављен 
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3. јула 2013. године у Гласу Српске, Комисија констатује да је пријављено пет 

кандидата, од којих два испуњавају услове за избор у звање вишег асистента за 

област Специфични језици – Србистика. Три кандидата не испуњавају законом 

прописане услове за избор у звање вишег асистента за дату област, и то из 

сљедећих разлога: 

 

1. Кандидаткиња Драгана (Боривоје) Тејић, која је  стекла звање «мастер професор 

језика и књижевности», не испуњава услове зато што је завршила основни и мастер 

студиј Англистике, односно енглески језик и књижевност, што се види из 

приложене дипломе основног студија. 

2. Кандидаткиња Вања (Душко) Васић професор је српског језика и књижевности у 

одјељењима за националне мањине, тј. није завршила студије другог циклуса, па 

није стекла услове за избор у звање вишег асистента. 

3. Кандидаткиња Данка (Влајко) Работа, бирана у звање асистента на Педагошком 

факултету у Бијељини на период од четири године, није у оквиру тог периода 

стекла услове за напредовање у више звање. Колегиница Работа је у том периоду 

стекла сљедеће референце: учествовала на два научна скупа на којима је излагала 

реферате о чијем објављивању нама података; објавила је један приказ књиге 

новинара М. Јевтића, у којој су сабрани његови разговори са познатим српским 

лингвистима о различитим темама које освјетљавају њихов живот и рад; паралелно 

је уписана на Докторске академске студије, модул Језик, на Филолошком 

факултету у Београду и на Постдипломске (магистарске) студије лингвистике на 

Филозофском факултету Пале.  

На Докторске студије уписана је на основу конкурса којим је прописано да се 

поред магистара филолошких наука и дипломираних филолога – мастера, могу 

примити и »лица са завршеним четворогодишњим основним студијама 

филолошког профила по старим студијским програмима, уколико имају средњу 

оцену најмање 9,00». Према приложеној потврди, уписана је у «четврту по реду 

годину», али нема потврду о положеним испитима на Докторским студијама, нити 

о пријављеној дисертацији, што би, с обзиром на годину студија, морала да 

посједује. То значи да на основу уписа на Докторске студије Филологије 

кандидаткиња није стекла услове за избор у звање вишег асистента.  

На постдипломским (магистарским) студијама лингвистике на Филозофском 

факултету Пале положила је четири од Наставним планом предвиђених пет 

предмета, са просјечном оцјеном 10, одобрена јој је и тема магистарског рада. 

Будући да није положила све испите ни одбранила магистарски рад, ни на основу 

уписа на Постдипломске студије лингвистике Д. Работа није стекла услове за избор 

у више звање. 

 

 Двоје од кандидата испуњава услове за избор у више звање, а то су мр 

Кармела (Драган) Ракић и мр Саша (Марко) Ђукић. Обоје су магистри 

лингвистичких или филолошких наука, а студије су завршили са високим 

просјечним оцјенама – Саша Ђукић је завршио магистарске студије са просјечном 

оцјеном 10, док Кармела Ракић документује своју просјечу оцјену копијом индекса 

са три положена испита (Техника научног рада, Морфологија српског језика, 

Методика наставе српског језика и књижевности), сва три положена са оцјеном 10, 

али будући да није приложила Наставни план нити Увјерење о положеним 

испитима, њена просјечна оцјена није коначна.   

Обоје су запослени у средњој школи као професори, с тим што је К. Ракић 

2012. године бирана и у звање асистента за ужу научну област Опште студије 
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српског језика на Универзитету Слобомир П у Бијељини, док Саша Ђукић није 

раније биран у академско звање. 

Кармела Ракић је објавила један стручни рад у часопису Српска вила и 

учествовала са рефератима на три научна скупа, што је документовала потврдама о 

учешћу на скуповима и приложеним изводима из реферата. Није доставила податке 

о објављивању излаганих реферата, па се те референце не могу оцијенити као 

научне.  

Саша Ђукић је објавио пет научних радова, од којих су четири објављена у 

часописима са рецензијама у категорији оригиналних научних радова. Учествовао 

је на више научних скупова, од тога у 2013. години на два, о чему је доставио 

потврде факултета организатора скупова. Те научне референце дају Саши Ђукићу 

предност у односу на све остале пријављене кандидате. На основу њих, као и на 

основу дипломе магистра лингвистичких наука, стечене након завршених 

магистарских студија са просјечном оцјеном 10, сматрамо да је Саша Ђукић 

најбољи кандидат који испуњава услове конкурса.   

Зато  са задовољством предлажемо Вијећу Педагошког факултета у 

Бијељини да подржи приједлог да се мр Саша Ђукића  изборе у звање вишег 

асистента за ужу научну област Специфични језици – Србистика (Савремени 

српски језик) и упути га Сенату Универзитета у Источном Сарајеву на 

усвајање. 

 

 

 

Чланови Комисије: 

 

1. Др Миланка Бабић, ванредни професор за Савремени српски језик, 
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_______________________ 

 

2. Др Милош Ковачевић, редовни професор за Савремени српски језик и 
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Сарајеву 

 

 _______________________ 

 

 

3. Др Срето Танасић, редовни професор за Савремени српски језик, 
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 _______________________ 

 

 

Источно Сарајево, 27. 8. 2013. године 

  

 

 

 

 

 

 


