
 
Образац - 1

 
 
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ   
ФАКУЛТЕТ: Филозофски 
 

 

 

ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ 
о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадника у звање 

I. ПОДАЦИ О КОНКУРСУ 

Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке: 
Конкурс је објављен 23. 07. 2014. у дневним новинама Глас Српске. (Одлука Сената 
Универзитета број: 02/04-3.2369-12/14 од 16.07.2014). 
 
Ужа научна област: 
Општа историја 
 
Назив факултета:  
Филозофски 
 
Број кандидата који се бирају: 
Један (1). 
 
Број пријављених кандидата:  
Осам (8). 
 
Датум и мјесто објављивања конкурса: 
23. 07. 2014, дневне новине Глас Српске, Бања Лука. 
 
Састав комисије: 

а) Др Радивој Радић, редовни професор Филозофског факултета у Београду, ужа 
научна област Општа историја, председник 

б) Др Драгиша Васић, доцент Филозофског факултета у Бањој Луци, ужа научна 
област Национална историја, члан 

в) Др Милош Ковић, доцент Филозофског факултета у Београду, ужа научна област 
Општа историја, члан 



Пријављени кандидати 
Братислав Теиновић, Стојанка Лужија, Остоја Раилић, Данијел Родић, Марко Јанковић, 
Данијел Поповић, Никола Ожеговић и Мила Крнета. 

 

II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

 
Први кандидат 

 
а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Братислав (Миладин и Верица) 

Теиновић 
Датум и мјесто рођења: 7. фебруар 1975, Котор Варош 
Установе у којима је био запослен: Музеј Републике Српске, Бања Лука 
Радна мјеста: Кустос-историчар, виши кустос-исто-

ричар 

Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

Музејско друштво Републике Српске, 
Музејско друштво Србије, ICOM ‒ 
International Council of Museums  

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

Бањој Луци 
Звање: Професор историје 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2001. 
Просјечна оцјена из цијелог студија: 7,63.  

Постдипломске студије: 
Назив институције: Филозофски факултет Универзитета у 

Бањој Луци 
Звање: Магистар историјских наука 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2011. 
Наслов завршног рада: Велике силе и устанци у Босни и 

Херцеговини током XIX вијека 
Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Национална историја 

Просјечна оцјена: 8,37. 
Докторске студије/докторат: 
Назив институције: Филозофски факултет Универзитета у 

Бањој Луци 
Мјесто и година одбране докторске 
дисертација: 

Сенат Универзитета одобрио док-
торат 8. октобра 2012. Још није од-
брањен.  



Назив докторске дисертације: Национално-политички развој Босне и 
Херцеговине у посљедњем вијеку 
турске владавине 

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Национална историја 

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

 

  
в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 
Радови прије посљедњег избора/реизбора 
(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 19. или члана 20.) 

1. Пушке острагуше из времена Босанског устанка (1875‒1878) у Музеју Ре-
публике Српске, Гласник Удружења музејских радника Републике Српске, бр. 2, 
Бањалука 2004, стр. 136‒147.                                                                               1 бод 
 
2. Мачеви и пушке као дио наоружања далматинских ускока током млетачко-
турских ратова у XVIII вијеку, I дио, Гласник Удружења музејских радника 
Републике Српске, бр. 3, Бањалука 2005, стр. 131‒147.                                 3 бода 
 
3. Мачеви и пушке као дио наоружања далматинских ускока током млетачко-
турских ратова у XVIII вијеку, II дио, Гласник Удружења музејских радника 
Републике Српске, бр. 4, Бањалука 2006, стр. 125‒139.                                  3 бода 
 
4. Српски устанак у Босни (1875‒1878), Бања Лука 2006.                                 1 бод 
 
5. Музеологија и музеографија о устанку босанских Срба (1875‒1878): прилог 
каталогу изложбе ''Српски устанак у Босни (1875‒1878)'', Гласник Удружења 
музејских радника Републике Српске, бр. 6, Бањалука 2008, стр. 37‒52. 

1 бод 
 

6. ''Обраћање'' бањалучких трговаца од 7. (20.) јула 1873. год. босанском валији 
Мустафа Асим паши, Гласник Удружења музејских радника Републике Српске, 
бр. 6, Бањалука 2008, стр. 105‒112.                                                                      1 бод 
 
7. Хладно оружје из османско-турског периода у Музеју Републике Српске: 
каталог музејске збирке, Бања Лука 2008.                                                          1 бод   
 
8. Гламоч у османско-турском периоду, Гламоч кроз вијекове (група аутора), 
Бањалука 2008, стр. 145‒175.                                                                              3 бода 
 
9. Trapistička opatija Marija Zvijezda u Banjaluci (1869‒2009): katalog izložbe, 
Banjaluka 2009.                                                                                                       1 бод 

 



10. Архивска грађа као музејски експонат, Гласник Удружења архивских 
радника Републике Српске, бр. 1, Бањалука 2009, стр. 95‒104.                      1 бод 
 
11. Поп Василије-Вајан Ковачевић (1844‒1896) и његово свједочење из Српског 
устанка у Босни (1875‒1878), Гласник Удружења архивских радника Републике 
Српске, бр. 1, Бањалука 2009, стр. 443‒451.                                                      1 бод 
 
12. Наоружање устаника у Босни (1875‒1878), Весник: часопис за историју, 
музеологију и уметност, бр. 36, Београд 2009, стр. 29‒38.                          6 бодова 
 
13. Боцарићеви портрети пуковника Ђоке Влајковића и генерала Милете Де-
спотовића, Гласник Удружења музејских радника Републике Српске, бр. 7, 
Бањалука 2009, стр. 113‒117.                                                                               1 бод 
 
14. Историја од XVI до XIX вијека, Од Музеја Врбаске Бановине до Музеја 
Републике Српске (1930‒2010), Бања Лука 2010, стр. 171‒182.                      1 бод 
 
15. Важнија ''домаћа'' литература и историографија о устанку у Босни 
1875‒1878. године, Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, бр. 
2, Бањалука 2010, стр. 601‒614.                                                                           1 бод 
 
16. Заставе и грбови устаника током устанка у Босни (1875‒1878), Весник: 
часопис за историју, музеологију и уметност, бр. 37, Београд 2010, стр. 155‒162.    
                                                                                                                            6 бодова 
 
17. Историјат збирке хладног оружја из турског периода у Музеју Републике 
Српске, са краћим биографским прилозима др Станка Сиелског и Хинка 
Ледерера, Гласник Удружења музејских радника Републике Српске, бр. 8, 
Бањалука 2010, стр. 133‒141.                                                                               1 бод 
 
18. ''Турска Хрватска'' (Lapsus calami у историји Босне и Херцеговине XIX вијека, 
Култура и образовање ‒ детерминанте друштвеног прогреса (достигнућа, домети, 
перспективе): зборник радова са научног скупа, Бањалука 2010, стр. 235‒252.         
                                                                                                                                2 бода 
 
19. Европска историја на позорници устанака у Босни и Херцеговини 
(1804‒1882), Зборник за историју Босне и Херцеговине, бр. 7, Београд 2012, стр. 
135‒150.                                                                                                            6 бодова 
 
20. Град од жељеза и седефа: оружје и војна опрема османских Турака у 
Бањалуци (1527‒1878), Бањалука 2013.                                                             1 бод 
 
21. Museum Sclopeta de Bosniaca Franciscales (O zbirci oružja i vojne opreme 
Muzeja franjevačkog samostana u Tolisi kod Orašja), Cleuna, br. 1, Livno 2013, str. 
150‒167.                                                                                                                  1 бод 



 
22. Архивско-музеолошки контекст збирке османско-турског оружја и војне 
опреме из Бањалуке у Музеју Републике Српске, Гласник Удружења архивских 
радника Републике Српске, бр. 5, Бањалука 2013, стр. 251‒262. 

1 бод 
 

23. Заборављено име из устанка у Босни 1875. године: Душан Вучковић, краћи 
животопис са коментаром, Гласник Удружења архивских радника Републике 
Српске, бр. 5, Бањалука 2013, стр. 417‒425.                                                     3 бода    
Радови послије последњег избора/реизбора 
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава  сврстаних  по категоријама из 
члана 19. или члана 20.) 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 47 
 
г) Образовна дјелатност кандидата: 
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  сврстаних по 
категоријама из члана 21.) 
1. Музеологија о Српском устанку у Босни (1875‒1878), предавање у Музеју 
Републике Српске, Бањалука 2007. 
 
2. Хладно оружје из османско-турског периода у Музеју Републике Српске, 
предавање у Музеју Републике Српске, Бањалука 2008. 
 
3. Trapistička opatija Marija Zvijezda u Banjoj Luci (1869‒2010), predavanje u 
Muzeju Mimara, Zagreb 2010.  
 
4. Учешће на међународној конференцији Музеји у регији ‒ иновацијом из кризе, 
Загреб 2010.                                                                                                           3 бода 
 
5. Учешће на научном скупу Бањалучки новембарски сусрети, Бањалука 2010. 
 
6. Учешће на научном скупу Гламоч у свјетлу археологије и историје, Гламоч 
2012. 
 
7. Учешће на међународном научном скупу Привреда Бањалуке и Босанске 
Крајине у настанку и развоју капитализма (1878‒1941), Бањалука 2013. 

3 бода 
 

8. Учешће на научном скупу Бањалучки новембарски сусрети, Бањалука 2013.   
Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број бодова 
сврстаних по категоријама из члана 21.) 
 



УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 6 
 
д) Стручна дјелатност кандидата: 
Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.)

1. Српски устанак у Босни (1875‒1878), изложба у Музеју Републике Српске, 
Бањалука 2006‒2007.                                                                                           3 бода 
 
2. Гламоч кроз вијекове, изложба у Дому српског просвјетног и културног 
друштва ''Просвјета'', Гламоч 2008.                                                                      1 бод 
 
3. Стална поставка у Музеју Републике Српске (Одјељење за историју), Бањалука 
2009.                                                                                                                       3 бода  
 
4. Трапистичка опатија Марија Звијезда у Бањалуци (1869‒2009), изложба у 
Музеју Републике Српске, Бањалука 2009.                                                        1 бод 
 
5. Стална поставка Повијесног одјела Фрањевачког самостанском музеја у 
Толиси, Орашје 2011.                                                                                             1 бод 
 
6. Град од жељеза и седефа: оружје и војна опрема османских Турака у 
Бањалуци (1527‒1878), изложба у Музеју Републике Српске, Бањалука 2013.  

3 бода 
Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 
(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.) 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 12 

 
 

Други кандидат 
 

а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Стојанка (Никола и Теодора) Лужија 
Датум и мјесто рођења: 10. август 1982, Бања Лука 
Установе у којима је био запослен: Основна школа ''Бранко Ђопић'', 

Гимназија и Средњошколски центар 
''Иво Андрић'', Прњавор 

Радна мјеста: Професор историје 
Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

 

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



Бањој Луци 
Звање: Професор историје 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2008. 
Просјечна оцјена из цијелог студија: 8,62. 

Постдипломске студије: 
Назив институције: Филозофски факултет Универзитета у 

Београду 
Звање: Мастер историчар 
Мјесто и година завршетка: Београд, 2011. 
Наслов завршног рада: Њемачке аграрне колоније у Босни и 

Херцеговини (1878‒1914) 
Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Национална историја 

Просјечна оцјена: 9,83. 
Докторске студије/докторат: 
Назив институције: Филозофски факултет Универзитета у 

Београду 
Мјесто и година одбране докторске 
дисертација: 

Студије у току. 

Назив докторске дисертације: Јевреји у Босни и Херцеговини 
(1878‒1914) 

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Национална историја 

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

 

  
в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 
Радови прије посљедњег избора/реизбора 
(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 19. или члана 20.) 

Њемачке аграрне колоније у Босни и Херцеговини (1878‒1914), Бања Лука 2013. 
 10 бодова

Радови послије последњег избора/реизбора 
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава  сврстаних  по категоријама из члана 
19. или члана 20.) 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 10 
 
г) Образовна дјелатност кандидата: 
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  сврстаних по 
категоријама из члана 21.) 
Учешће на међународном семинару Подучавати историју холокауста, одржаном у 
Меморијалном центру за изучавање холокауста у Паризу 2014. године            3 бода    



Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број бодова сврстаних 
по категоријама из члана 21.) 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 3 
 
д) Стручна дјелатност кандидата: 
Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.)
 

Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 
(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.) 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 0 

 
 

Трећи кандидат 
 

а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Остоја (Спасоја и Драгица) Раилић 
Датум и мјесто рођења: 24. децембар 1985, Бања Лука 
Установе у којима је био запослен: Основна школа ''Петар Петровић 

Његош'' у Бањој Луци, Основна школа 
''Десанка Максимовић'' у Трну код 
Лакташа.  

Радна мјеста: Професор историје 
Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

 

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

Бањој Луци 
Звање: Професор историје 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2011. 
Просјечна оцјена из цијелог студија: 9,56.  

Постдипломске студије: 
Назив институције: Филозофски факултет Универзитета у 

Београду 
Звање: Мастер историчар 
Мјесто и година завршетка: Студије у току. 
Наслов завршног рада:  
Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Национална историја 



Просјечна оцјена:  
Докторске студије/докторат: 
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, година 
избора) 

 

  
в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 
Радови прије посљедњег избора/реизбора 
(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 19. или члана 20.) 

 
Радови послије последњег избора/реизбора 
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава  сврстаних  по категоријама из члана 
19. или члана 20.) 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 0 
 
г) Образовна дјелатност кандидата: 
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  сврстаних по 
категоријама из члана 21.) 
 
Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број бодова сврстаних 
по категоријама из члана 21.) 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 0 
 
д) Стручна дјелатност кандидата: 
Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.)
 

Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 
(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.) 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 0 

 
 
 



Четврти кандидат 
 

а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Данијел (Драго и Душанка) Родић 
Датум и мјесто рођења: 4. март 1985, Бихаћ 
Установе у којима је био запослен: Академија наука и умјетности Репу-

блике Српске, Редакција Енциклопедије 
Републике Српске 

Радна мјеста: Хонорарни сарадник 
Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

 

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

Бањој Луци 
Звање: Професор историје 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2012. 
Просјечна оцјена из цијелог студија: 8,96.   

Постдипломске студије: 
Назив институције:  
Звање:  
Мјесто и година завршетка:  
Наслов завршног рада:  
Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

 

Просјечна оцјена:  
Докторске студије/докторат: 
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, година 
избора) 

 

  
в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 
Радови прије посљедњег избора/реизбора 
(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 19. или члана 20.) 

 
Радови послије последњег избора/реизбора 
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава  сврстаних  по категоријама из члана 



19. или члана 20.) 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 0 
 
г) Образовна дјелатност кандидата: 
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  сврстаних по 
категоријама из члана 21.) 
 
Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број бодова сврстаних 
по категоријама из члана 21.) 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 0 
 
д) Стручна дјелатност кандидата: 
Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.)
 

Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 
(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.) 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 0 

  
Пети кандидат 

 
а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Марко (Драже и Љиља) Јанковић 
Датум и мјесто рођења: 5. јануар 1989, Босанска Градишка 
Установе у којима је био запослен: Академија наука и умјетности Репу-

блике Српске, Редакција Енциклопедије 
Републике Српске 

Радна мјеста: Хонорарни сарадник 
Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

 

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

Бањој Луци 
Звање: Професор историје 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2013. 
Просјечна оцјена из цијелог студија: 8,27.  

Постдипломске студије: 



Назив институције:  
Звање:  
Мјесто и година завршетка:  
Наслов завршног рада:  
Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

 

Просјечна оцјена:  
Докторске студије/докторат: 
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, година 
избора) 

 

  
в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 
Радови прије посљедњег избора/реизбора 
(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 19. или члана 20.) 

Општина Козарска Дубица у ратним сукобима 1995. године, Гласник Удружења 
архивских радника Републике Српске, бр. 5, Бањалука 2013, стр. 385‒397. 

6 бодова
Радови послије последњег избора/реизбора 
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава  сврстаних  по категоријама из члана 
19. или члана 20.) 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 6 
 
г) Образовна дјелатност кандидата: 
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  сврстаних по 
категоријама из члана 21.) 
 
Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број бодова сврстаних 
по категоријама из члана 21.) 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 0 
 
д) Стручна дјелатност кандидата: 
Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.)



 

Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 
(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.) 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 0 

 
 

Шести кандидат 
 

а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Данијел (Душко и Милена) Поповић 
Датум и мјесто рођења: 18. мај 1983, Дрвар 
Установе у којима је био запослен: Средња школа, Дрвар 
Радна мјеста: Професор историје 
Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

 

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

Бањој Луци 
Звање: Професор историје 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2007. 
Просјечна оцјена из цијелог студија: 8,55.  

Постдипломске студије: 
Назив институције: Филозофски факултет Универзитета у 

Београду 
Звање: Мастер историчар 
Мјесто и година завршетка: Београд, 2012. 
Наслов завршног рада: Дрвар као мјесто сјећања 
Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Општа историја 

Просјечна оцјена: 8,67 
Докторске студије/докторат: 
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, година 
избора) 

 

  



в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 
Радови прије посљедњег избора/реизбора 
(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 19. или члана 20.) 

 
Радови послије последњег избора/реизбора 
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава  сврстаних  по категоријама из члана 
19. или члана 20.) 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 0 
 
г) Образовна дјелатност кандидата: 
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  сврстаних по 
категоријама из члана 21.) 
 
Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број бодова сврстаних 
по категоријама из члана 21.) 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 0 
 
д) Стручна дјелатност кандидата: 
Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.)
 

Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 
(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.) 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 0 

 

Седми кандидат 

 
а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Никола (Бранко и Винка) Ожеговић 
Датум и мјесто рођења: 25. мај 1987, Бања Лука 
Установе у којима је био запослен:  
Радна мјеста:  
Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

 

  
б) Дипломе и звања: 
Основне студије 



Назив институције: Филозофски факултет Универзитета у 
Београду 

Звање: Дипломирани историчар 
Мјесто и година завршетка: Београд, 2012. 
Просјечна оцјена из цијелог студија: 9,16.  
Назив институције: Православни богословски факултет 

Универзитета у Београду 
Звање: Мастер теолог 
Мјесто и година завршетка: Одбрана завршног рада заказана за 

септембар 2014. 
Просјечна оцјена из цијелог студија: 9,21. 

Постдипломске студије: 
Назив институције: Филозофски факултет Универзитета у 

Београду 
Звање: Мастер историчар 
Мјесто и година завршетка: Oдбрана завршног рада заказана за 

септембар 2014. 
Наслов завршног рада: Вилијам Дентон и Србија (1862‒1880) 
Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Национална историја 

Просјечна оцјена: 9,33. 
Докторске студије/докторат: 
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, година 
избора) 

 

  
в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 
Радови прије посљедњег избора/реизбора 
(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 19. или члана 20.) 

Православље у Независној Држави Хрватској, Јасеновац ‒ геноцид и злочини 
НДХ над Србима, Јеврејима и Ромима у Другом свјетском рату: зборник 
саопштења и свједочења, Бања Лука 2014, стр. 449‒456.                           5 бодова 
Радови послије последњег избора/реизбора 
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава  сврстаних  по категоријама из 
члана 19. или члана 20.) 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 5 

 



г) Образовна дјелатност кандидата: 
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  сврстаних по 
категоријама из члана 21.) 
Учешће на Шестој међународној конференцији о Јасеновцу, одржаној у Бањој Луци 
2014.                                                                                                                            3 бода 
Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број бодова сврстаних 
по категоријама из члана 21.) 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 3 
 
д) Стручна дјелатност кандидата: 
Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.)
 

Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 
(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.) 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 0 

 

 
 

Осми кандидат 
 

а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Мила (Мирко и Лепосава) Крнета 
Датум и мјесто рођења: 6. децембар 1987, Бихаћ 
Установе у којима је био запослен:  
Радна мјеста:  
Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

 

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

Бањој Луци 
Звање: Професор историје 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2012. 
Просјечна оцјена из цијелог студија: 9,18. 

Постдипломске студије: 
Назив институције: Филозофски факултет Универзитета у 

Београду 
Звање: Мастер историчар 
Мјесто и година завршетка: Београд, 2013. 



Наслов завршног рада: Хронографија Михаила Псела и Исто-
рија дванаест римских царева Свето-
нија Транквила 

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Општа историја 

Просјечна оцјена: 10,00 
Докторске студије/докторат: 
Назив институције: Филозофски факултет Универзитета у 

Београду 
Мјесто и година одбране докторске 
дисертација: 

Студије у току. 

Назив докторске дисертације: Жене у историјским дјелима Нићифора 
Григоре и Јована Кантакузина 

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Општа историја 

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

 

  
в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 
Радови прије посљедњег избора/реизбора 
(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 19. или члана 20.) 

1. Биографије дванаест римских царева Светонија Танквила и Хронографија 
Михаила Псела: Сличности и разлике у начину описа царева, Гласник Удружења 
архивских радника Републике Српске, бр. 6, Бањалука 2014, стр. 37‒47.                         
                                                                                                                                  6 бодова
 
2. Мишел Каплан, Византија, Београд 2008, Радови Филозофског факултета у Бањој 
Луци, бр. 16, Бања Лука 2012, стр. 219‒223.                                                            1 бод 
Радови послије последњег избора/реизбора 
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава  сврстаних  по категоријама из члана 
19. или члана 20.) 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 7 
 
г) Образовна дјелатност кандидата: 
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  сврстаних по 
категоријама из члана 21.) 
 
Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број бодова сврстаних 
по категоријама из члана 21.) 
 



УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 0 
 
д) Стручна дјелатност кандидата: 
Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.)
 

Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 
(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.) 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 0 

 
 

III. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 
 

 
          На основу приложене документације и проведеног оцењивања и бодовања 
пријављених кандидата, Kомисија је закључила да свих осам кандидата испуњавају 
услове који су предвиђени Законом о високом образовању и Правилником о поступку и 
условима избора наставника и сарадника.  
 
          Ранг листа кандидата на основу сакупљених бодова из научне, образовне и 
стручне делатности: 
 
1. Братислав Теиновић, 65 бодова 
2. Стојанка Лужија, 13 бодова 
3. Никола Ожеговић, 8 бодова 
4. Мила Крнета, 7 бодова 
5. Марко Јанковић, 6 бодова 
6. Данијел Поповић, 0 бодова 
7. Остоја Раилић, 0 бодова 
8. Данијел Родић, 0 бодова 
 
          Међутим, од осам пријављених кандидата, само њих двоје је завршило други 
циклус студија из Опште историје, и то: Мила Крнета и Данијел Поповић, док Данијел 
Родић још увек похађа други циклус студија, такође из Опште историје. Ужа научна 
област осталих кандидата, који су завршили други циклус студија, је Национална 
историја, па Комисија сматра да не би били подесни за сарадника на ужој научној 
области Општа историја.  
 
          Стога, Комисија сматра да би најподеснији кандидат за сарадника на ужој научној 
области Општа историја била Мила Крнета. При доношењу одлуке, Комисија је 
нарочито узела у обзир успех, односно просек оцена, који је Мила Крнета остварила 
током првог циклуса студија (9,18) и другог циклуса студија (10,00). Након претходно 
стеченог увида и процене вредности и перспективности свих кандидата који испуњавају 
предвиђене услове, Комисија је једногласно дала предност Мили Крнети и закључила да 




