
 1 

С А Ж Е Т А К 

ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ 

КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ 

 

I - О КОНКУРСУ 
 

 
Назив факултета: Машински факултет 
Ужа научна, односно уметничка област: Енглески језик 
Број кандидата који се бирају: 1 
Број пријављених кандидата: 5 
Имена пријављених кандидата: 

1. Мр Тијана Весић Павловић 
2. Ивана Јаћовић  
3. Маја Бисерчић 
4. Светлана Младеновић  
5. Јелена Стојановић 

            

 
 
 

II - О КАНДИДАТИМА 
 
Под 1. 
 
1) - Основни биографски подаци 
 

1. Мр Тијана Весић Павловић 
- Име, средње име и презиме: Тијана (Стојадин) Весић Павловић 
- Датум и место рођења: 14.06.1980. Крагујевац 
- Установа где је запослен: Машински факултет у Београду 
- Звање/радно место: Наставник за енглески језик 
2. Ивана Јаћовић  
- Име, средње име и презиме: Ивана (Миливоје) Јаћовић 
- Датум и место рођења: 28.08.1986. Крушевац 
- Установа где је запослен: - 
- Звање/радно место: - 
3. Маја Бисерчић 
- Име, средње име и презиме: Маја (Зоран) Бисерчић 
- Датум и место рођења: 03.04.1987. Сремска Митровица 
- Установа где је запослен: Едукативни центар за стране језике "АВАЛОН" Шид 
- Звање/радно место: Наставник енглеског језика 
4. Светлана Младеновић 
- Име, средње име и презиме: Светлана (Драгослав) Младеновић 
- Датум и место рођења: 12.10.1976. Ћуприја 
- Установа где је запослен: Народна банка Србије 
- Звање/радно место: Преводилац 
5. Јелена Стојановић 
- Име, средње име и презиме: Јелена (Зоран) Стојановић 
- Датум и место рођења: 13.01.1986. Смедерево 
- Установа где је запослен: ОШ „Ђура Јакшић“, Топоница 
- Звање/радно место: Наставник енглеског језика 
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2) - Стручна биографија, дипломе и звања 

 

1. Мр Тијана Весић Павловић 

Основне студије: 
- Назив установе: Филолошки факултет, Универзитет у Београду 
- Место и година завршетка: Београд, 2003. године 

Магистеријум: 
- Назив установе: Филолошки факултет, Универзитет у Београду 
- Место и година завршетка: Београд, 2007. године 
- Ужа научна, односно уметничка област: Англистика: наука о језику 

Докторат: 
- Назив установе: Пријављен на Филолошком факултету Универзитета у 
Београду 2011. године 
- Место и година одбране: - 
- Наслов дисертације: „Метафоричка пресликавања сликовне схеме путање у 
енглеском и српском језику“ 
- Ужа научна, односно уметничка област: Семантика 

Досадашњи избори у наставна и научна звања: 
2009. – наставник страног језика на Машинском факултету у Београду 
 
2. Ивана Јаћовић  

Основне студије: 
- Назив установе: Филолошки факултет, Универзитет у Београду 
- Место и година завршетка: Београд, 2010. године 

Магистеријум: 
- Назив установе: Филолошки факултет, Универзитет у Београду 
- Место и година завршетка: Београд, 2011. године 
- Ужа научна, односно уметничка област: Енглески језик и књижевност 

Докторат: 
- Назив установе: -  
- Место и година одбране: - 
- Наслов дисертације: - 
- Ужа научна, односно уметничка област: - 

Досадашњи избори у наставна и научна звања: - 
 
3. Маја Бисерчић 

Основне студије: 
- Назив установе: Висока школа “Факултет за правне и пословне студије др 
Лазар Вркатић“  
- Место и година завршетка: Нови Сад, 2011. године 

Магистеријум: 
- Назив установе: Филолошки факултет, Универзитет у Београду 
- Место и година завршетка: Београд, 2013. године 
- Ужа научна, односно уметничка област: Америчка постмодерна књижевност 

Докторат: 
- Назив установе: - 
- Место и година одбране: - 
- Наслов дисертације: - 
- Ужа научна, односно уметничка област: - 

Досадашњи избори у наставна и научна звања: - 
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4. Светлана Младеновић 

Основне студије: 
- Назив установе: Филолошки факултет, Универзитет у Београду 
- Место и година завршетка: Београд, 2003. године 

Магистеријум: 
- Назив установе: - 
- Место и година завршетка: - 
- Ужа научна, односно уметничка област: - 

Докторат: 
- Назив установе: - 
- Место и година одбране: - 
- Наслов дисертације: - 
- Ужа научна, односно уметничка област: - 

Досадашњи избори у наставна и научна звања :- 
 
5. Јелена Стојановић 

Основне студије: 
- Назив установе: Филолошко-уметнички факултет, Универзитет у Крагујевцу 
- Место и година завршетка: Крагујевац, 2010. године 

Магистеријум: 
- Назив установе: - 
- Место и година завршетка: - 
- Ужа научна, односно уметничка област: - 

Докторат: 
- Назив установе: Пријављен на Филолошко-уметничком факултету 
Универзитета у Крагујевцу 2013. године 
- Место и година одбране: - 
- Наслов дисертације: „(Де)компоновање тела у постмодернистичкој 
књижевности“ 
- Ужа научна, односно уметничка област: Књижевност 

Досадашњи избори у наставна и научна звања: - 
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3) Објављени радови 

Име и презиме: Мр Тијана Весић Павловић Звање у које се бира: наставник 
страног језика 

Ужа научна, односно уметничка област 

за коју се бира: енглески језик 

Научне публикације Број публикација у којима је 

једини или први аутор 

Број публикација у којима је аутор, 

а није jедини или први 

 
 

пре последњег 
избора/реизбора 

после последњег 
избора/реизбора 

пре последњег 
избора/реизбора 

после последњег 
избора/реизбора 

Рад у водећем научном часопису међународног значаја 

објављен у целини 

    

Рад у научном часопису међународног значаја објављен у целини     

Рад у научном часопису националног значаја објављен у 
Целини М52 

  
1 

  

Рад у зборнику радова са међународног научног скупа 

објављен у целини 

  
             5 

  

Рад у зборнику радова са националног научног скупа 

објављен у целини 

  
 

  

Рад у зборнику радова са међународног научног скупа 

објављен само у изводу (апстракт), а не и у целини 

 
1 

 
7 

  

Рад у зборнику радова са националног научног скупа 

објављен само у изводу (апстракт), а не и у целини 

    

Научна монографија, или поглавље у монографији са више аутора     

Стручне публикације Број публикација у којима је 

једини или први аутор 

Број публикација у којима је аутор, 

а није једини или први 

 
 

пре последњег 
избора/реизбора 

после последњег 
избора/реизбора 

пре последњег 
избора/реизбора 

после последњег 
избора/реизбора 

Рад у стручном часопису или другој периодичној публикацији 

стручног или општег карактера 

    

Уџбеник, практикум, збирка задатака, или поглавље у 

публикацији  те врсте са више аутора 

Остале стручне публикације (пројекти, софтвер, друго) 

    

Остале стручне публикације (пројекти, софтвер, друго)    1 (превод) 
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3) Објављени радови 

 

Име и презиме: Светлана Младеновић Звање у које се бира: наставник 
страног језика 

Ужа научна, односно уметничка област 

за коју се бира: енглески језик 

Научне публикације Број публикација у којима је 

једини или први аутор 

Број публикација у којима је аутор, 

а није jедини или први 

 
 

пре последњег 
избора/реизбора 

после последњег 
избора/реизбора 

пре последњег 
избора/реизбора 

после последњег 
избора/реизбора 

Рад у водећем научном часопису међународног значаја 

објављен у целини 

    

Рад у научном часопису међународног значаја објављен у целини     

Рад у научном часопису националног значаја објављен у 
целини 

    

Рад у зборнику радова са међународног научног скупа 

објављен у целини 

    

Рад у зборнику радова са националног научног скупа 

објављен у целини 

    

Рад у зборнику радова са међународног научног скупа 

објављен само у изводу (апстракт), а не и у целини 

 
 

   

Рад у зборнику радова са националног научног скупа 

објављен само у изводу (апстракт), а не и у целини 

    

Научна монографија, или поглавље у монографији са више аутора     

Стручне публикације Број публикација у којима је 

једини или први аутор 

Број публикација у којима је аутор, 

а није једини или први 

 
 

пре последњег 
избора/реизбора 

после последњег 
избора/реизбора 

пре последњег 
избора/реизбора 

после последњег 
избора/реизбора 

Рад у стручном часопису или другој периодичној публикацији 

стручног или општег карактера 

    

Уџбеник, практикум, збирка задатака, или поглавље у 

публикацији  те врсте са више аутора 

Остале стручне публикације (пројекти, софтвер, друго) 

    

Остале стручне публикације (пројекти, софтвер, друго)    3 (превода) 
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3) Објављени радови 

Име и презиме: Јелена Стојановић Звање у које се бира: наставник 
страног језика 

Ужа научна, односно уметничка област 

за коју се бира: енглески језик 

Научне публикације Број публикација у којима је 

једини или први аутор 

Број публикација у којима је аутор, 

а није jедини или први 

 
 

пре последњег 
избора/реизбора 

после последњег 
избора/реизбора 

пре последњег 
избора/реизбора 

после последњег 
избора/реизбора 

Рад у водећем научном часопису међународног значаја 

објављен у целини 

    

Рад у научном часопису међународног значаја објављен у целини     

Рад у научном часопису националног значаја објављен у 
Целини М53 

 2   

Рад у зборнику радова са међународног научног скупа 

објављен у целини 

    

Рад у зборнику радова са националног научног скупа 

објављен у целини 

  
2 
 

  

Рад у зборнику радова са међународног научног скупа 

објављен само у изводу (апстракт), а не и у целини 

 
 

   

Рад у зборнику радова са националног научног скупа 

објављен само у изводу (апстракт), а не и у целини 

  
4 

  

Научна монографија, или поглавље у монографији са више аутора     

Стручне публикације Број публикација у којима је 

једини или први аутор 

Број публикација у којима је аутор, 

а није једини или први 

 
 

пре последњег 
избора/реизбора 

после последњег 
избора/реизбора 

пре последњег 
избора/реизбора 

после последњег 
избора/реизбора 

Рад у стручном часопису или другој периодичној публикацији 

стручног или општег карактера 

    

Уџбеник, практикум, збирка задатака, или поглавље у 

публикацији  те врсте са више аутора 

Остале стручне публикације (пројекти, софтвер, друго) 

    

Остале стручне публикације (пројекти, софтвер, друго)  1 (превод)   

 
 
Остали кандидати немају објављене радове. 
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4) - Оцена о резултатима научног, односно уметничког и истраживачког рада 

1. Мр Тијана Весић Павловић 
Мр Тијана Весић Павловић учествовала је на многим научним и стручним 
скуповима. Објавила је вредне радова у стручним и научним часописима и 
зборницима са конференција, као и један обиман превод. О преданости 
струци сведочи и пријава докторске дисертације на Филолошком факултету 
Универзитета у Београду. 
2. Ивана Јаћовић  
3. Маја Бисерчић 
4. Светлана Младеновић  
5. Јелена Стојановић 

Јелена Стојановић учествовала је на више научних скупова и има 
објављене научне радове и један превод. Има пријављену докторску 
дисертацију на Филолошко - уметничком факултету Универзитета у 
Крагујевцу. 

 
 
 5) – Оцена резултата у обезбеђивању научно-наставног подмлатка             

   
Ниједан од кандидата нема титулу доктора наука те стога није учествовао у 
обезбеђивању научно-наставног подмлатка. 
 

 
 
  6) – Оцена о резултатима педагошког рада 

  

1.  Мр Тијана Весић Павловић 
Мр Тијана Весић Павловић је универзитетски наставник с дужим радним 
искуством и врло посвећена раду са студентима.  О томе сведочи и 
позитивна евалуција студената у анонимној анкети (оцене од 4.61-4.84). 
2. Ивана Јаћовић - 
3. Маја Бисерчић - 
4. Светлана Младеновић - 
5. Јелена Стојановић - 

 

 
 
  7) – Оцена о ангажовању у развоју наставе и других  
         делатности високошколске установе 

1. Мр Тијана Весић Павловић 
Мр Тијана Весић Павловић доприноси унапређењу наставе на предметима 
Енглески језик 1 и Енглески језик 2 уводећи нове материјале и методе 
наставе. Ангажована у раду катедре и Наставно-научног већа. 
2. Ивана Јаћовић - 
3. Маја Бисерчић - 
4. Светлана Младеновић - 
5. Јелена Стојановић - 
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III – ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

 

 На основу прегледа достављене документације комисија констатује да сви 
пријављени кандидату испуњавају услове конкурса као и потребне законске услове 
за избор у звање наставника страног језика.  

 
Узимајући у обзир захтеве радног места, квалификације, радно искуство, 

објављене научне радове, резултате стручног и педагошког рада пријављених 
кандидата, Комисија је једногласно закључила да захтевима радног места за које је 
расписан конкурс највише одговара кандидаткиња мр Тијана Весић Павловић 
поготово што једина има педагошко искуство у настави на универзитетском нивоу 
као наставник на предметима Енглески језик 1 и Енглески језик 2 на Машинском 
факултету Универзитета у Београду.  

 
На основу свега наведеног, са задовољством предлажемо Изборном већу 

Машинског факултета и Већу научних области друштвено-хуманистичких наука да 
мр Тијану Весић Павловић изабере у звање наставника страног језика за наставни 
предмет Страни језик за ужу научну област Енглески језик на Машинском факултету 
Универзитета у Београду.  

 
 
Место и датум: Београд, 21.01.2015. 
 
 
 
                                                                                 ПОТПИСИ 
                                                                                 ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 
 
 
 
         __________________________ 

Проф. др Угљеша Бугарић,  
Универзитет у Београду, Машински факултет 

 
 
 
         __________________________ 

Проф. др Слободан Покрајац,  
Универзитет у Београду, Машински факултет 

 
 
 
         __________________________ 

Доц. др Катарина Расулић,  
Универзитет у Београду, Филолошки факултет 

 
 


