
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ                                                               ОБРАЗАЦ - 2 

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

 

ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА  

КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА 

-oбавезна садржина- 

I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 

 

1. Одлука о расписивању конкурса, орган и датум  доношења  

 

Изборно веће Филозофског факултета, Универзитет у Новом Саду, 22.11.2019. 

 

2. Датум и место објављивања конкурса 

 

4.12.2019. у листу Послови  

 

3. Број сарадника са назнаком звања (сарадник у настави, асистент) и назив уже научне 

области 

 

Један лектор за ужу научну област Англистика 

 

4. Састав комисије са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назива уже 

научне области за коју је изабран у звање, датума избора у звање и назив факултета, 

установе у којој је члан комисије запослен: 

 

Др Борислава Ераковић, ванредни професор за ужу научну област Англистика, изабрана 

10.7.2019, Филозофски факултет у Новом Саду 

 

Др Наташа Милићевић, доцент за за ужу научну област Англистика, изабрана 20.3.2018, 

Филозофски факултет у Новом Саду 

 

Др Јагода Топалов, доцент за за ужу научну област Англистика, изабрана 15.3.2017, 

Филозофски факултет у Новом Саду 

 

5. Пријављени кандидати: 

Давор Мензилџић 

 

II. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

 

1. Име, име једног родитеља и презиме: Давор, Салим, Мензилџић 

 

2. Звање: Лектор за енглески језик 

 

3. Датум и место рођења, адреса: 21.01.1979. Нови Сад, Вељка Петровића 10 

 

4. Садашње запослење, професионални статус, установа или предузеће: Лектор за 

предмет Енглески језик, Филозофски факултет у Новом Саду 
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5. Година уписа и завршетка основних студија: 1997-2001 

 

6. Студијска група, факултет и универзитет: Енглески језик и књижевност, 

Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду 

 

7. Успех на студијама: просечна оцена 9,23 

 

8. Оцене из наставних предмета релевантних за избор: Енглески језик 1-4: 9,7 (девет и 

70/100; Савремени енглески језик 1-4: 9,25 (девет и 25/100); Методика наставе 

енглеског језика, теоријски и практични део: 9 (девет)  

 

9. Наслов и оцена дипломског рада или дипломског испита на основним студијама 

(за кандидате који су студирали по Закону о универзитету): Political Correctness as 

Reflected in the English Language, Final Examination, оцена 10 (десет) 

 

10. Година уписа и завршетка дипломских академских студија-мастер или магистарских 

студија: 2001 

 

11. Студијска група, факултет, универзитет и успех на дипломским академским 

студијама мастер или на магистарским студијама: 

 

 

 

 

12. Наслов завршног рада на дипломским академским студијама-мастер или 

магистарске тезе:  

 

13. Година пријаве докторске дисертације и назив докторске дисертације (за кандидате 

који су студирали по Закону о универзитету) 

 

14. Година уписа на докторске студије, назив докторских студија: 

 

15. Место и трајање специјализација и студијских боравака у иностранству: 

 

16. Знање светских језика - наводи: чита, пише, говори, са оценом одлично, врло добро, 

добро, задовољавајуће 

- енглески језик (професионално познавање језика) 

       - немачки језик (читање – добро, писање – добро, говор – добар) 

 - maђарски језик (читање – добро, писање – добро, говор – добар) 

 

17. Професионална оријентација (област, ужа област и уска оријентација): 

англистичка лингвистика: примењена лингвистика, генеративна синтакса, 

социолингвистика, контрастивна проучавања језика  и методика наставе енглеског 

језика 

 

III. КРЕТАЊЕ У ПРОФЕСИОНАЛНОМ РАДУ 

 

1 Установа, факултет, универзитет или фирма, трајање запослења и звање (навести 

сва): 

2002 – Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду, лектор за енглески језик 

2009 – Академија уметности, Универзитет у Новом Саду, предавач за предмет Енглески 
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језик 

  

IV. ЧЛАНСТВО У СТРУЧНИМ И НАУЧНИМ АСОЦИЈАЦИЈАМА 

- члан Удружења англиста Србије  

- члан Европског друштва за проучавање енглеског језика (European Society for the Study 

of English; ESSE) 

 

V. НАСТАВНИ РАД: 

 

а) Претходни наставни рад (пре избора у звање лектора): 

 

1. Педагошко искуство пре избора у звање лектора: рад у приватним школама за учење 

страних језика (Lexis, 2000-2001) 

 

2. Ангажаваност у одржавању вежби и семинара (на ком предмету, факултету, 

универзитету):  

 

3. Број часова недељно (вежби и семинара): 

 

б) Садашњи наставни рад (за реизбор у звање лектора): 

 

1. Реизборност у звање лектора (од – до, број): 

 први пут изабран у звање лектора 01.04.2004. 

 реизбор у звање лектора 20.03.2006. 

 реизбор у звање лектора 06.12.2010. 

 реизбор у звање лектора 18.01.2014. 

 реизбор у звање лектора 01.02.2017. 

 

2. Назив предмета, година студија и број часова практичне и семинарске наставе 

на основним и дипломским академским-мастер студијама: 

 Савремени енглески језик 2, друга година, 8 часова, 2002-2004 

 Савремени енглески језик 4, четврта година, 2 часа, 2002-2004  

 Обједињене језичке вештине 2, друга година, 12 часова, 2004-2007 

 Обједињене језичке вештине 3 и 4, друга година, 10 часова, 2007-2009 

 Енглески језик 3 и 4, друга година, 10 часова, 2009-2016 

 Обједињене језичке вештине 3 и 4, друга година, 12 часова, 2016- 

 Енглески језик са немачким језиком 1, 2 часа, 2018 

 Енглески језик 1, 2, 3, 4, 2 часа, 2009- 

 

 

3. Увођење нових области, наставних предмета и метода у наставном процесу: 

 Кандидат је увео нови систем евалуације студената на предметима Енглески језик 3 

и 4, који смањује утицај варијација у тежини задатака на коначну оцену студената 

 Заједно са колегама Одсека ѕа англистику, учествовао у осмишљавању 

акредитованих курсева на основним академским студијама (Студијски програми из 

2007, 2008 и 2015): Савремени енглески језик 1-4, Обједињене језичке вештине 3, 

Обједињене језичке вештине 4, Енглески језик 3 и Енглески језик 4 

 

 

4. Руковођење – менторство у раду са студентима (семинарски, стручни радови и 

сл.): 
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в) Награде и признања универзитета, педагошких и научних асоцијација: 
 

г) Дидактичка средства (приручници, скрипте и сл. Наслов, аутор, година издања, 

издавач): 

д) Мишљење студената о педагошком раду сарадника ако је формирано у складу 

са општим актом факултета  

Кандидата су студенти у протекла 4 семестра оценили просечном општом оценом 4,69 

(четири и 69/100). 

 

ђ) Остало 

 

 

 

1. Научне књиге (оригинални наслов, аутори, година издања и издавач): 

 

2. Монографије, посебна поглавља у научним књигама (наслов, аутори, година издања 

и издавач): 

 

3. Референце међународног нивоа (публикације у међународним часописима, 

међународне изложбе и уметнички наступи): 

 

4. Референце националног нивоа у другим државама (публикације у станим 

националним часописима, самосталне или колективне изложбе, уметнички или 

спортски наступи на билатералном нивоу): 

 

5. Референце националног нивоа (публикације у домаћим часописима, самосталне или 

колективне домаће изложбе и уметнички или спортски наступи у земљи: 

Давор Мензилџић,, An error analysis of Serbian English majors’ written productions, u Ivana 

Đurić Paunović i Maja Marković, ur., English Studies Today: Views and Voices. Selected papers 

from the First International Conference on English Studies (English Language and Anglophone 

Literatures 

Today – ELALT). Филозофски факултет у Новом Саду, Oдсек за англистику, Нови Сад, 

2012, стр. 136-146, ISBN 978-86-6065-103-9. M-44. (М14-4 бода) 

6. Саопштења на међународним научним скуповима: 

2011, “An error analysis of Serbian English majors’ written productions”. Рад представљен на 

међународном скупу English Studies Today: Views and Voices.(М34-0,5) 

7. Сопштења на домаћим научним скуповима: 

 

8. Радови у којима је кандидат једини аутор и први коаутор: 

Давор Мензилџић,, An error analysis of Serbian English majors’ written productions, u Ivana 

Đurić Paunović i Maja Marković, ur., English Studies Today: Views and Voices. Selected papers 

from the First International Conference on English Studies (English Language and Anglophone 

Literatures 

Today – ELALT). Филозофски факултет у Новом Саду, Oдсек за англистику, Нови Сад, 

2012, стр. 136-146, ISBN 978-86-6065-103-9. M-44. 

9. Индекс компетентности:  

4,5 бода 

VI. СТРУЧНИ РАД (прихваћени или реализовани пројекти, патенти, законски    

            текстови и др). 
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VII. ПРИЗНАЊА, НАГРАДЕ И ОДЛИКОВАЊА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ  РАД              

            РАД: 

 

 

VIII. ОСТАЛО 

  Члан организационог одбора за конференцију ELALT 2017 (English Language and 

Anglophone Literatures Today) 

 

Стручно усавршавање:  

Радионице: 

 Радионица генеративне синтаксе Нови Сад, 8–10. јануар 2007. године (Учесници: Олга 

Мишеска-Томић, Жељко Бошковић, Џон Фредерик Бејлин (John Frederick Bailyn), 

Норвин Ричардс (Norvin Richards), Карлос де Куба (Carlos de Cuba), и други) 

 

Курсеви:  

 

 Central European Summer School in Generative Grammar: Ниш, Србија, 2001.  

 Учествовао у организацији школе генеративне граматике Central European Summer 

School in Generative Grammar: Нови Сад, Србија, 2002. 

 Серија предавања Generative Syntax проф др Џона Фредерика Бејлина (John Frederick 

Bailyn, SUNY, Stony Brook), април 2004. 

 Курс из увода у формалну семантику, Нови Сад, 20–30. март 2007. године (Предавач: 

др Алексис Димитриадис (Alexis Dimitriadis))  

 
IX. АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА  

 

Кандидат Давор Мензилџић је на Одсеку за англистику Филозофског факултета у Новом 

Саду запослен у звању лектора од 2004. године са пуним фондом часова, а од 2009. изводи 

наставу и на Академији уметности. На Одсеку за англистику је ангажован у настави 

предмета чије је тежиште на развоју језичких вештина на нивоу основних  и мастер 

академских студија (Енглески језик 3 и 4, Обједињене језичке вештине 3 и 4, Енглески 

језик са немачким језиком). Захваљујући богатом наставном искуству, кандидат је 

учествовао у осмишљавању курсева Савремени енглески језик 1-4, Обједињене језичке 

вештине 3 и 4, Енглески језик 3 и Енглески језик 4 током претходних процеса 

акредитације основних академских студија Енглески језик и књижевност (2007, 2008 и 

2015).  

Сви наведени предмети подразумевају самосталност сарадника у погледу планирања и 

прилагођавања садржаја потребама студената, као и вредновања ефикасности примењених 

наставних метода. Такве способности кандидата потврђују нови систем евалуације које је 

увео на предметима Енглески језик 3 и 4, објављени стручни рад „An error analysis of 

Serbian English majors’ written productions“ и високе оцене студената (4,69/5) о 

квалитету извођења наставе.  

 

 

 

X. МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ И НА   

    РАДНО МЕСТО СВАКОГ КАНДИДАТА ПОЈЕДИНАЧНО (на 1 / 2 стране       

             куцаног текста, са називом звања за које је конкурс расписан): 

 

Кандидат Давор Мезилџић испуњава све захтеве конкурса објављеног у листу «Послови» 

4.12.2019. године: стечено високо образовање из области Англистике према прописима 

који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, високу просечну оцену 

на студијама (9,23) као и из предмета релевантних за избор у звање (9,7/10; 9,25/10; 9/10), 

високе оцене студеата о наставном раду (4,69/5) и богато искуство рада на 

високошколским институцијама.  
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Комисија стога предлаже Изборном већу Филозофског факултета у Новом Саду да Давора 

Мензилдџића изабере у звање лектора за ужу научну област Англистика, и да са њим 

оснује радни однос.  

 

XI. ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ОДРЕЂЕНО ЗВАЊЕ САРАДНИКА 

 

                                                                                   ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

 

 

 

Проф.др Борислава Ераковић 

 

 

Доц.др Наташа Милићевић 

 

 

Доц. др Јагода Топалов 

 

 

 

  

НАПОМЕНА: Извештај се пише навођењем кратких одговора, са валидним подацима, у 

облику обрасца, без непотребног текста. 

Разврставање и рангирање радова и индекс компентенције врше се односно израчунавају 

према правилнику надлежног министарства. 

Члан комисије који не жели да потпише извештај јер се не слаже са мишљењем већине 

чланова комисије, дужан је да унесе у извештај образложење, односно разлоге због којих 

не жели да потпише извештај. 

 

 

 


