
Образац - 1

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ фИПОПОШКИФА^! Џ  .
ФАКУЛТЕТ: ФИЛОЛОШКИ " 0 ’ ^

ЖЈИУц. . 09 I М Џ

ч ,» /
ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ

о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадникау
звање

I. ПОДАЦИ О КОНКУРСУ

Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке: 01/04-2.2295/14; 
Сенат Уииверзитета у Бањој Луци; 27.06.214. године____________ ____

Ужа научна/умј етничка област: Теорија књижевности

Назив факултета: Филолошки факултет

Број кандидата који се бирај у: 1 (јелан)

Број пријављених кандидата: 2 (два)

Датум и мјесто објављивања конкурса: 02.07.2014. године, Глас Српске, Бања Лука

Састав комисије:_____ ______  _______________________
а) Др Сања Мацура, ванреднн професор за ужу научну област Теорија 

књижевности, Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци
б) Др Снежаиа Милосављевиђ Милић, ванредни професор за ужу научну област 

Српска и компаративна књижевност, Филозофски факултет Универзитета у Нишу
в) Др Саша Шмуља, доцент за ужу научну област Опште студије књижевности, 

 Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци
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Прнјављени кандидати:
1. мр Валентина Милекић
2. Марија Стијепић, ма

II. ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

Први кандидат

а) Основни бнографски подацн :
Име (име оба родител>а) и презиме: Валенгнна (Р) домир и Бранислава) 

Милекнћ
Датум и м]есто рођења: 07.07.1983. Бања Лука
Установе у којима је  био запослен: Филолошки Факултет Универзитета у Бањој 

Луци
Радна мјеста: асистент
Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима:

б) Дипломе н зван»а:
Основне студнје

Назив институције: Филозофски факултет Бања Лука
Звање: професор српског језика и књижевности
Мјесто и година завршетка: 02.10.2008. Бања Лука
Просјечна оцјена из цијелог студија: 9,66

Постднпломске студије:
Назив институције: Филолошки факултет Бања Лука
Звање: магистар књижевних наука
Мјесто и година завршетка: 26.05.2014. Бања Лука
Наслов завршног рала: „Слика Другог у романима Бранка Ћопића“
Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе):

Књижевност (магистар књижевних наука)

Просјечна оцјена: 10,00
Докторске студнје/докторат:

Назив институције:
Мјесто и година одбране докторске 
дисертација:
Назив докторске дисертације:
Научна/умјегничка област (подаци из 
дипломе):

Претходни избори у наставна и научна 
звања (институција, звање, година 
избора)

Филолошки факултет Универзитета у Бањој 
Луци, асистент, 2010.

БРОЈ БОДОВА ПРЕМА ЧЛАНУ 26 983 (просјечна оцјена свнх испита са прва
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ПРАВИЛНИКА: два циклуса студија помножена са 10
(9,66 + 10,00): 2 = 9,83 ■ 10 = 98,3

в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата
Радови прије посљедњег избора/реизбора 
Кандидаткиња нема радова прије посљедњег избора.
Радови послије посљедњег избора реизбора
Члан 19.15 Научни рад на научном скупу међународног значаја. штампан у цјелини 
(5 бодова по раду)

1. Валентина Милекић: „Књижевни поступци у два ратна романа Топ је  био врео Владимира 
Кецмановића и Од Огњене до Благе Марије Јована Радуловића“, Наука и политика (зборник 
радова са међународног научног скупа, Пале, 22-23. мај 2010.), Филозофски факултет, Пале, 
2011,333-342.
У овом раду се компарагивним методом трага за књижевним поступцима и њиховим 
функцијама у романима „Топ је био врео“ Владимира Кецмановића и „Од Огњене до Благе 
Марије“ Јована Радуловића, при чему се полази од књижевногеоријске одреднице 
историјског и ратног романа.

2. Валентина Милекић: „Мотив дошљака у роману Не тугуј бронзана стражо‘\  Значај 
српског језика и књижевности у очувању идентитета РС II, Књижевни класици Републике 
Српске: Кочић и Ћопић (тематски зборник радова), Филозофски факултет Пале, 2013, 339- 
361;
НАПОМЕНА: Овај прегледни рад смо, због непостојања категорије „тематски зборник" (М 
14) у класификацији и бодовној структури коју нуди Правипник по којем вршимо ово 
бодовање, били принуђени „смјестити“ у ову категорију.
У раду се кроз примјену имаголошког теоријског приступа проучавању књижевности и уз 
примјену релевантне књижевно-теоријске и књижевно-историјске литературе нуди 
другачији модел за расвјетљавање, тумачење и сагледавање поетике романа „Не тугуј 
бронзана стражо“ Бранка Ћопића, у контексту његових осталих романа (за одрасле).

3. Сања Мацура, Валентина Милекић: „^Ч тта^те  Л Уепеуја пе! готапго »егђо 
соп(етрогапео“, 1̂ ’11аПа а1(гоуе, АМЈ с1е1 III Сопуе^по Јп(ета2Јопа1е <Ј| 8ш<11 Је1ГА1ВА 
(АззосЈахЈопе ИаИапЈзН пеј ВаЈсапЈ), Вапја ^ика (17-18 ^ш&по 2011), [д11и Ргезк, Ка1еј^ћ, 
1Ј8А, 2014,21-30;

У оригиналном научном раду „Слика Венеције у савременом српском роману“ су 
примјеном имаголошког приступа проучавању књижевности упоређене слике (имажи) 
Венеције који су присутни у савременом српском роману. Њена хронотопска функција је 
двојака -  она је или простор љубави или простор смрти, или пак обоје. Слика Венеције 
анализирана је кроз седам романа („Тврђава“ Меше Селимовића, „Врт у Венецији“ Милете 
Продановића, „Судбија и коментари“ Радослава Петковића „Хамсин 51“ Драгана Великића, 
„Време власти 1“ Добрице Ћосића, „Венеција“ Мирјане Коџић и „Венеција“ Владимира 
Пиштала). 5 бодова

УКУПНО ПО ЧЛАНУ 19.15: 15 бодова (5 бодова 3 рада)

19.20 Реализован мећународни научни пројекат у својству сарадника на пројекту (3 
бода по пројекту)
1. Пројекат ,Ј1ирски, хумористички и сатирички свијет Бранка Ћопића“ под руководством
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проф. др Б. Тошовића (Каг1-Ргап2еп5-1Јтуегз11а1 Сгах, (пз&и! Лјг 81а№15ис)
УКУПНО ПО ЧЛАНУ 19.20: 3 бода

19.21 Реализован национални научни пројекат V својству саралникл на пррјекту (] 
бод по пројекту)
1. Пројекат „Проучавање и заштита нематернјалне културне баштине Републике Српске“ 
под руководством доц. др Јеленке Пандуревић (Филолошки факултет Бања Лука)

УКУПНО ПО ЧЛАНУ 19.21: 1 бод

19.43 Приказ књиге... (1 бод по приказу)
1. Валентина Милекић: „Топ је  био врео Владимира Кецмановића“ (Владимир Кецмановић: 
„Топ је био врео“), Нова зора, Билећа, 24, зима 2009/2010,266-272;
Овај текст је приказ романа „Топ је био врео“ Владимира Кецмановнћа.
2. Валентина Милекић: „Загледаност у апсолут“ (Ранко Павловић: ,ЈКурка код Екермана"), 
Повеља, Крал>ево, 1/2010, год. 150-154;
Овај текст је приказ књиге есеја Ранка Павловића „Журка код Екермана“.
3. Валентина Милекић: „Студија о Црњанском“ (Ана Гвозденовић: „Облаци, шкољке, 
траве“), Нова зора, Бнлећа, 32/33, зима/прољеће 20! 1/12, 139-145;
Овај текст је приказ научне књиге Ане Гвозденовић „Облаци, шкољке, траве“.
4. Валентина Милекић: „Двостабла истина“ (Сања Мацура: „Епитаф затртима -  Романи 
Слободана Селенића), Филолог, Бања Лука, У/2012, 343-348;
Овај текст је приказ научне књиге Сање Мацура „Епитаф затртима -  Романи Слободана 
Селенића.
5. Валектина Милекић: „Бањалучка прол>етна рапсодија“, „Крајина“, Бања Лука, 38-39, 
2011,211-217;
Овај текстје приказ бањолучке музичке сцене у 20П. години.

__________________________ УКУПНО ПО ЧЛАНУ 19.43: 5 бодова (1 бод 5 приказа)
УКУПАН БРОЈ БОДОВА за научиу дјелатност: 24 (15+3+1+5)

г) Образовна дјелатност н наставничке сдособности кандидата:________________
Образовна дјелатност прије посљедњег избора 
нема
Образовна дјелатност и наставничке способности кандидата послије посљедњег 
избора

1. ОБРАЈОВНА ДЈЕЛАТНОСТ

Члан 21.10 (Други облици мећународне сарадње. конференције. скупови...) (3 бода 
по скупу)
Кандидаткиња Валентина Милекић учествовала је у раду два међународна научна скупа
1. „Лирски, хумористички и сатирички свијет Бранка Ћопића“ у организацији Каг1- 
Ргапгеп5-1Јп1Уег5Ј1а1 Огаг, 1г, лИ П ј 1 (л г  б1а\У15(1с и
2. „Наука и политика“ (међународни научни скуп, 22-23. мај 2010.) у организацији 
Филозофског факултета Пале.

УКУПНО ПО ЧЛАНУ 21.10: 6 бодова (3 бода • 2 скупа)
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2. НАСТАВНИЧКЕ СПОСОБНОСТИ
Кандидаткиња Валентнна Милекић радила је 4 академске године као асистент за УНО 
Теооија књижевности, при чему је држала часове вјежби на предметима: Теорија 
књижевности [ и II, Приступи проучавању књижевности, Теорија књижевиости и Увод у 
теорију књижевности на студијским програмима: Српски језик и књижевност, Италијански 
језик и књижевност и српски језик и књижевност, Руски и српски језик и књижевност, 
Енглески језик и књижевност и Разредна настава. Током тог времена, њен рад је путем 
студентске евалуације оцјењиван 4 пута, али у вријеме писања овог Извјештаја нису бнли 
доступни само подаци за све четнри академске године. Према информацнјама добијеним од 
координатора система квалитете Озрена Тришића, „за 2011/12. годину за Филолошки 
факултет и Природно-математички факултет нису обрађени резултати због грешака 
приликом припреме анкетних упитника од стране лица која су била задужена за 
то са поменутих факултета“, а за академску 2013/14. резултати још ннсу обрађени. На 
основу доступних података, кандидаткиња је добила оцјене: 3,25 (за 2009/10.) те 3,92 и 4,78 
(за 2012/13.), те за прву евалуацију добија 5 бодова (добро), а за другу 10 бодова (изврсно), 
што у збиру даје 15 бодова.
_____________________________________________ УКУПНО ПО ЧЛАНУ 24: 15 бодова
УКУПАН БРОЈ БОДОВА за образовну дјелатност и наставничке способности:
21(6+15) ___________________ ________________________

д) Стручна дјелатност кандидата:___________________________
Стручна дјелатност кандидата прије посљедњег избора/реизбора

нема

Стручна дјелатност кандидата (послије посљедњег избора/реизбора)

нема______________________________________________________________
УКУПАН БРОЈ БОДОВА ПРВОГ КАНДИДАТА: 1433 (98,3^24+21)

Други кандидат

а) Осиовни биографски подаци :
Име (име оба родитеља) и презиме: Марија (Радеико и Милка) Стијенић
Датум и мјесто рођења: 06.01.1986. Приједор

Установе у којима је био запослен: 1. Медицинска школа Бања Лука 
(13.12.2010.-31.12.2011.)
2. ОШ „Вук Стефановнћ Караџић" Вања 
Лука (23.09.2013 .-31 л .08.2014.)

Радна мјеста: 1. професор српског језика
2. наставник српског језика

Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима:

нема

б) Дипломе и звања:
Основне студије
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Назив институције: Филозофски факултет Универзитета у Бањој 
Луци

Звање: Професор италијаиског и српског језика и 
књижевности

Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2008.

Просјечна оцјена из цијелог студија: 9,63

Постдипломске студије: мастер студије
Назив институције: Универзитет за странце у Сијени
Звање: Диплома није нострификована, а у преводу 

дипломе стоји да је кандидаткиња стекла 
диплому „Мастера I степена из Дидакгике 
наставе итапијанског језика и књижевности".

Мјесто и година завршетка: У преводу дипломе сгоји да су мастер 
„заједнички организовали, електронским 
путем, Универзитет за странце у Сијени, 
Универзитет за странце у Перуђи и 
Интеруниверзитетски конзорцијум ИЦоН“, 
али није наведено мјесто завршетка мастер 
студија, а датум положеног завршног испита 
је 17.12,2010. године.

Наслов завршног рада: У преводу дипломе није наведена тема 
мастер рада, а у својој биофафији 
кандидаткиња наводи да је наслов њеног 
рада ,ЈЛарковалдо Итала Калвина — 
књижевни текст као дидактички 
инструмент“.

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе):

Специфични језици -  италијански језик

Просјечна охџена: Није наведена у дипломи
Докторске студије/докторат: Кандидаткиња је тренутно студент 

докторских студија Фклозофског факултета 
у Новом Саду.

Назив институције:
Мјесто и година одбране докторске 
дисертација:
Назив докторске дисертације:
Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе):

Претходни избори у наставна и научна 
звања (институција, звање, годииа 
избора)

нема

БРОЈ БОДОВА ПРЕМА ЧЛАНУ 26 
ПРАВИЛНИКА:

96,3 (просјечна оцјена свих испита са првог 
циклуса студија 9,63 помножена са 10, јер у 
дипломи мастер студија нема просјечне 
оцјене)
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в) Научна/умјетничка дјелатност 
кандидата
Радови прије посљедњег избора/реизбора
Нема

Радови послије посљедњег избора/реизбора______________________________________
19.16 Научни рад на скупу мећународног значаја штампан у зборнику извода радова 
(3 бода по раду) -  с обзиром на то да Правилник не познаје категорију објааљеног сажетка, 
а да је кандидаткиња приложила три објављена сажетка (два изложена на научним и један 
изложен на научно-стручном скупу), ово је једина категорија унутар којих их је могуће 
бодовати.

1. Марија Стијепић и Александра Војиновић, „бсорпге 1а Вокша Егге§оуша“, ађз1гас1 сЈе! 
ргојес1 ^огк, јп ОЈоуаппа 5сЈапа1Јсо е СаггпепсЈ1а беппо (а сига с1Ј), Оиас̂ егпЈ Је1 С18УА 1, А11а 
СогшагЈопе пе1Гатђ|1о Је1 Типнто босЈо-Сикига1е пе< Ва1сапј, Ра1отаг. Вап ?010, 129.

2. Марија Стијепић, „Аница Савић Ребац и Летопис Матице српске^, Антика и савремени 
свег: тумачење антике, 8. Међународни научни скуп -  Књига резимеа, Биндер, Београд, 
2013, 12.

УКУПНО ПО ЧЈ1АНУ 19.16: 6 бодова (3 бода • 2 сажетка)

19.17 Научни рад на научном с к у п у  националног значаја штампан у цјелини (2 бода 
по раду)

1. Марија Стијепић, „Линије поистовјећивања Милоша Црњанског са Торкватом Тасом у 
роману Код Хиперборејаца1''’, Зборник радова са V научног скупа младих филолога Србије, 
ФИЛУМ Крагујевац, 2013, 191-198.
Рад је изложен на скупу младих филолога Србије којег се организује за магистраите и 
докторанте. Цил. рада био је откривање елемената дјела Торквата Таса који су привукли 
пажњу Милоша Црњанског, уз вођење рачуна о временском и историјском распону који их 
дијели. Основна тачка идентификације је проблем сукоба одисејског и хиперборејског 
принципа, меланхолије лутања по туђини, наклоњеност бароку, а не ренесанси и мотив 
сјенке.

УКУПНО ПО ЧЛАНУ 19.17: 2 бода

19Л8 Научни рад на скупу националног значаја штампан у зборнику изводу радова 
(1 бод по раду)

1. Марија Стијепић, „Пријателлтво кас конститутивни елемент просвјегитељске 
карактеризације лика“, 6. Научно-стручни скуп Студенти у сусрет науци, Књига сажетака, 
Бања Лука, 2013, 240-241.

УКУПНО ПО ЧЛАНУ 19.18: 1 бод

19.20 Реализован мећународни научни пројекат у својству сарадника на пројекту (3 
бода по пројекту)
I. Пројекат Согео (1! А11а РогтагЈопе пе1ГатђШ Је1 Типхто 8осЈо/Сикига1е, април 2008 -  
марг 2009. Организатор пројекта је Р01. беглгју парггнерству са: 1Јтуегз11а Је§1ј 8шЛ сН 
Вагј, ЦпЈуег8Ј(а ЈевИ 8шЈЈ <|ј 8а1епћ!о, С18УА, С>јА Ри^Па, Универзитет Црне Горе,
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Универзитет у Бањој Луци, Универзитет 
Универзитет у Задру.

у Тирани, Универзитет у Новом Саду и

3 бода
УКУПАН БРОЈ БОДОВА за научну дјелатност: 12 (6+2+1+3)

г) Образовна дјелатност кацдидата:
Образовна дјелатност прије посљедњег
избора/реизбора
нема
Образовна дјелатност послије
посљедњег избора/реизбора
Члан 2 1 .1 0  (Д руги  об л и ц и  м ећ у н а р о д н е сар адњ е. к о н ф ер ен ц и је . ск у п о в и ...)  (3 бода  
по скупу)
Кандидаткиња је учествовала у раду седам међукародних научних скупова и једном 
националном научно-стручном скупу . Ти скупови су:
1. 5есопс1 сопГегепсе Сог Уоип^ б1ауш!5, т  ВиЈарез!, 1пз!1!и!е оГ81ауошс апЈ ВаШс РћПо1о^у, 
19-20.04.2012.
2. V Научни скуп младих филолога Србије „Савремеиа проучавања језика и књижевности“, 
ФИЛУМ Крагујевац, 30.03.2013.
3. Тћ1г<Л сопГегепсе Сог Уоип^ 81аУ15!в Јп ВисЈарев!, 1п5!1!и!е оГ 81ауоп!с апЈ ВаШс РћПо!о$у, 
25-26.04.2013.
4. VIII Међународни научни скуп „Антика и савремени свет: тумачење антике“, Друштво за 
античке студије Србије, Београд -  Сремска Митровица, I &-20.10.2013.
5. 6. Научно-стручни скуп „Студенти у сусрет науци“, Бања Лука, 27-29.11.2013.
6. VI Научни скуп младих филолога Србије „Савремена проучавања језика и књижевности", 
ФИЛУМ Крагујевац, 22.03.2014.
7. „Моуетеп! апЈ брасе т  81аујс 1лп§иа§ез, Еј!ега!игез апс! Сићигез”, 8оЛа 1Јп1УегзЈ1у б!. 
Кћтеп! Оћпс15кЈ, 9-10.05.2014. и
8. ,Јужни Словени и култура немачког говорног подручја“, Катедра за јужну славистику и 
Германска филологија Универзитета у Лођу, 16-17.05.2014.

УКУПНО ПО ЧЛАНУ 21.10: 24 бода (8 скупова * 3 бода) 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА за образовну дјелатносг: 24_________

д) Стручиа дјелатност кандидата:______________________________________
Стручна дјелатност кандидата прије
посљедњег избора/реизбора_____________________________________________
нема___________________________________________________________________
Стручна дјелатност кандидата (послије
посљедњег избора/реизбора)____________________________________________
нема___________________________________________________________________
УКУПАН БРОЈ БОДОВА ДРУГОГ КАНДИДАТА: 132,3 = 96,3 + 12 + 24
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III. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ
На Конкурс објављен 02.07.2014. године у Гласу Српске, Бања Лука, за 

избор сарадника за ужу научну област Теорија књижевносги, на наставним 
предметима: Теорија књижевности 1, Теорија књижевности 2 и Увод у теорију 
књижевности пријавиле су се двије кандидаткин>е.

Прва пријавл>ена кандидаткиња. мр Валентнна Мнлекнђ има 143,3 бода, 
запослена је  на Филолошком факултету Универзитета у Бањој Луци четири 
академске године у звању асистента за ужу научну облас^ Теорија књижевности и 
одбраннла је  магистарски рад из уже научне области за коју је Конкурс расписан. 
Својим радовима усмјерава се у правцу проучавања књижевно-теоријских 
дисциплина, а у раду са студеитима показала се одговорном н успјешном.

Друга пријављена кандидаткиња, Марија Стнјепнћ, ма, има 132,3 бода. 
Студент је  трећег циклуса студија и својим радовима се усмјерила у правцу 
проучавања књижевности, али је мастер рад одбранила из уже научне области 
Специфични језици -  италнјански језик, што не одговара профнлу за који је
Конкурс расписан. ....................... „ . _

ИмајуКи на уму наведено, Комиснја предлаже Научно-наставиом вијећу 
Филолошког факу ггета Универзнтета у Бањој Луцн да мр Валентнну Мнлекнћ 
нзабере у звање вншег аснстеита *а ужу научну област Теорнја књнжевностн, 
на наставним предметнма: Теорија књижевностн 1, Теорнја књнжевности 2 н 
Увод у теорнју кн.ижевности.

У Бањој Луци, 30.07.2014. године Потпнсн чланова комнсије:

1 Др С а м  Мацура, жшжуЈжш врофего
ф»1С> лтгг* Унивсрзнтста > Бањој Луцн

п р о ф п о р  Филолошког

2. Др Скежаиа М инхаш им к М нмб, вакреднн 
ирофесор Фнлозофског факултста Уннверзнггетв у Нишу

ДрСана
У никр0|«|« Ј им*ч/| ј  |ј  цп
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