
 
Образац - 1

 
 
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ   
ФАКУЛТЕТ: Филозофски факултет 
 
  

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: 
Одлука Сената Универзитета број 02/04.2305-115/15 од 16.07.2015.   
 
Ужа научна/умјетничка област: 
Национална историја 
 
Назив факултета: 
Филозофски факултет 
 
Број кандидата који се бирају 
Један (1) 
 
Број пријављених кандидата 
Пет (5) 
 
Датум и мјесто објављивања конкурса: 
Конкурс је објављен у сриједу 9. септембра 2015. године у дневном листу Глас 
Српске.  
 
Састав комисије: 

а) Др Горан Латиновић, доцент Филозофског факултета у Бањој Луци, ужа 
научна област Национална историја, предсједник



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

в) Др Аранђел Смиљанић, доцент Филозофског факултета у Бањој Луци, 
ужа научна област Национална историја, члан

 
Пријављени кандидати 
Дејан Дошлић, Владимир Радовановић, Данијел Поповић, Остоја Раилић и 
Валентина Пудар 

II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

Први кандидат 

 

а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Дејан (Жарко и Славојка) Дошлић 
Датум и мјесто рођења: 13. 07. 1990, Добој 
Установе у којима је био запослен:  
Радна мјеста:  

Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

- Удружење студената историје „Др 
Милан Васић”, члан (2010‒2014) 
- Наставно-научно вијеће Филозоф-
ског факултета у Бањој Луци, члан 
(2011‒2012) 
- Савез студената Филозофског фа-
култета, члан (2013‒2014) 

 
 

 

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

Бањој Луци 
Звање: Професор историје 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2014.  
Просјечна оцјена из цијелог студија: 9,83 (9,83 x 10 = 98,30 бодова) 

Постдипломске студије: 
Назив институције: Филозофски факултет Универзитета у 

Бањој Луци 
Звање: Мастер историје 
Мјесто и година завршетка: Студије уписане 2015. 
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.) 

 
- Student movements from 1968 to 2000 in Albania, Croatia, and Serbia, ISHA 
(International Students of History Association) Jornal, no. 3, Zagreb 2014, pp. 
124‒139.                                                                                                                   
Студентски покрет у дијеловима Југославије и Албанији шездесетих година 20. 
вијека јавио се као реакција на економске реформе, да би дио покрета, посебно у 
Загребу 1971. и Приштини 1981, прерастао у политички покрет за већи степен 
самосталности Хрватске (МАСПОК) и јужне српске покрајине (Косовске 
демонстрације). Студентски покрет имао је, све до промјене власти у Србији 2000. 
године, важну улогу у јавном мњењу, друштвеном и политичком животу. Једна од 
кључних посљедица студентског покрета у југоисточној Европи у назначеном 
времену било је успостављање сарадње између појединих универзитета, чиме се 
аутор посебно бавио у свом раду, износећи нове и до сада непознате чињенице, што 
представља посебну вриједност његовог рада.  
                                                                                                                                 5 бодова 
 
- Краљ Константин Бодин у дјелу Рејмонда Ажилског, Гласник Удружења 
архивских радника Републике Српске, бр. 7. (Приложена је потврда редакције 
часописа да је рад рецензиран, прихваћен за објављивање и да је часопис у 
штампи).  
Аутор је анализирао дјело Рејмонда Ажилског, капелана грофа Рејмонда од Тулуза, 
учесника Првог крсташког рата и његов опис крсташког похода, који је српској 
историографији занимљив из више разлога. Наиме, војска грофа од Тулуза је на 
путу за Цариград прошла кроз данашњу Далмацију, изузетно непроходним путем, 
иако је било логично да се упути ка Барију, у јужној Италији, па да се затим 
бродовима пребаци у Драч. Већи дио Далмације је припадао тадашњој српској 
држави Дукљи (Зети), којом су владали насљедници кнеза Стефана Војислава. У 
Скадру се гроф од Тулуза састао са српским краљем Константином Бодином (1081–
1099), који га је срдачно примио и отпремио ка Драчу. Аутор је у овом раду дао 
одговор на два питања, која до сада нису посебно разматрана у историјској науци: 
зашто је крсташка војска из сјеверне Италије пошла ка Далмацији и каква је била 



улога краља Бодина у односима византијског цара Алексија Комнина (1081–1118) са 
крсташима.  
                                                                                                                                 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: 11 
 
г) Образовна дјелатност кандидата: 
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  сврстаних по 
категоријама из члана 21.) 
- Култура сјећања и памћења: однос према жртвама Холокауста и геноцида 
(1939‒1945), 2012. (сарадник на пројекту)                                                          3 бода 
 
- International Students of History Association Autumn Seminar: Education and 
Intellectual Emancipation, 2012. (сарадник на пројекту)                                   3 бода 
 
- Инспирација ‒ људи и догађаји: међународни сусрети студената и предавача 
историје, 2013. (сарадник на пројекту)                                                               3 бода    
 
- TEMPUS пројекат Универзитета у Кембриџу (предавања из Културне 
баштине, археолошка ископавања у Приједору, на локалитету Зецови, и 
боравак у трајању од 45 дана на Универзитету у Копру), 2012‒2014. (сарадник 
на пројекту)                                                                                                              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: 12 
 
д) Стручна дјелатност кандидата: 
Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.)

- Настанак и одлике Болоњског процеса у настави историје - поредбена анализа 
са старим системом образовања, Квалитет наставног и научног рада и 
Болоњски процес: зборник радова са научног скупа, Бања Лука, Филозофски 
факултет, 2011, стр. 363‒371. (коаутор)                                                                 
У раду је у кратким цртама приказан настанак Болоњског процеса и његово увођење 
у систем образовања Републике Српске и сусједних земаља. Посебно је, као примјер 
спровођења Болоњског процеса, анализиран Универзитет у Бањој Луци, а нарочито 
Студијски програм историје. Компаративна анализа обухватила је универзитете у 
Београду и Никшићу. Изнесен је читав низ параметара у поређењу и са старим, тзв. 
„предболоњским” системом, те скренута пажња на предности, али и недостатке 



Болоњског система у односу на стари. У раду су представљени и резултати анкета, 
које су спроведене међу студентима, а потом изнесени свеобухватни и оригинални 
закључци.   
                                                                                                                                     2 бода    
 
- Како написати добар приједлог пројекта и обезбиједити његова средства за 
финансирање, 2011. (сарадник на пројекту)                                                        1 бод 
 
- Curricular reform of heritage sciences in Bosnia and Herzegovinа, 2012‒2014.  
(сарадник на пројекту)                                                                                            3 бода 
 
- Млади и српски национални идентитет, 2013. (сарадник на пројекту)    3 бода 
 
- Нације и идентитети: аспекти и перспективе, 2013. (сарадник на пројекту) 
                                                                                                                                      3 бода 
 
- Јадрански сусрети студената повијести, 2013. (сарадник на пројекту)   3 бода 
 
- Друштвено-историјски контекст 20. вијека, 2013. (сарадник на пројекту)  
                                                                                                                                     3 бода 
 
- Сређивање архивске грађе Републичког центра за истраживање рата, ратних 
злочина и тражење несталих лица), 2014. (сарадник на пројекту)               1 бод      
 
- Ноема: часопис за друштвено-хуманистичку мисао (члан Уређивачког 
одбора)                                                                                                                         2 бода
 
- Стручне посјете Београду и Нишу у организацији Савеза студената 
Филозофског факултета, 2012‒2014. (члан Организационог одбора)           2 бода 
Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 
(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.)

 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 23 

 
Други кандидат 

 
а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Владимир (Радан и Биљана) Радо-

вановић 
Датум и мјесто рођења: 22. 07. 1988, Бијељина 
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 Новом Саду 
Звање: Дипломирани историчар 
Мјесто и година завршетка: Нови Сад, 2014.  
Просјечна оцјена из цијелог студија: 8,45 (8,45 x 10 = 84,50 бодова) 

Постдипломске студије: 
Назив институције: Филозофски факултет Универзитета 

у Новом Саду 
Звање: Мастер историчар 
Мјесто и година завршетка: Студије уписане 2014.  
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  

 
Трећи кандидат 

 
а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Данијел (Душко и Милена) Поповић 
Датум и мјесто рођења: 18. 05. 1983, Дрвар 
Установе у којима је био запослен: Средња школа „Дрвар” (од 2010) 
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 (8,55 x 10 = 85,50 бодова) 

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): 

Историјске и археолошке науке 

Просјечна оцјена: 8,66 (8,66 x 10 = 86,60 бодова) 
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: Остоја (Спасоја и Драгица) Раилић 
Датум и мјесто рођења: 24. 12. 1985, Бања Лука 
Установе у којима је био запослен: Основна школа „Петар Петровић 

Његош” у Бањалуци (2012‒2013) и 



Основна школа „Десанка Макси-
мовић” у Трну код Лакташа (2014) 

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 (9,56 x 10 = 95,60 бодова) 

Постдипломске студије: 
Назив институције: Филозофски факултет Универзитета 

у Београду 
Звање: Мастер историчар 
Мјесто и година завршетка: Београд, 2014.  
Наслов завршног рада: Босна и Османлије (1391‒1463) 
Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Историјске и археолошке науке  

Просјечна оцјена: 10,00 (10,00 x 10 = 100,00 бодова) 
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: Валентина (Бранислав и Милена) 

Пудар 
Датум и мјесто рођења: 21. 06. 1973, Мостар 
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, 2009.  
Просјечна оцјена из цијелог студија: 8,81 (8,81 x 10 = 88,10 бодова) 

Постдипломске студије: 
Назив институције: Филозофски факултет Универзитета 

у Бањој Луци 
Звање:  
Мјесто и година завршетка: Студије у току.  
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 

 

 



III. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

На основу приложене документације и проведеног вредновања и бодовања 
кандидата, Kомисија је констатовала да свих пет пријављених 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 просјечне оцјене са првог 
циклуса студија, просјечне оцјене са другог циклуса студија, као и из научне, 
образовне и стручне дјелатности: 
 
Остоја Раилић, 95,60 + 100,00 + 0 + 0 + 0 = 195,60 
Данијел Поповић, 85,50 + 86,60 + 0 + 0 + 0 = 172,10 
Дејан Дошлић, 98,30 + 0 + 11 + 12 + 23 = 144,30 
Валентина Пудар, 88,10 + 0 + 0 + 0 + 0 = 88,10 
Владимир Радовановић, 84,50 + 0 + 0 + 0 + 0 = 84,50 
 
У складу са чланом 34. Правилника о поступку и условима избора наставника и 
сарадника на Универзитету у Бањој Луци, Комисија жели да детаљно образложи 
став да је Дејан Дошлић најбољи кандидат. Комисија своју одлуку темељи на 
неколико битних чињеница. Једина предност Остоје Раилића и Данијела Поповића у 
односу на Дејана Дошлића јесте завршен други циклус студија, што није од 
пресудног значаја, нити је законски услов, за избор у звање асистента. Са 25 
година, Дејан Дошлић је седам година млађи од Данијела Поповића, односно пет 
година млађи од Остоје Раилића. Са просјечном оцјеном 9,83 на првом циклусу 
студија, Дејан Дошлић је најбољи студент у историји Студијског програма историје 
(Одсјека за историју) од 1994. до 2015. године. Осим тога, он је ове године уписао и 
други циклус студија, као први на ранг листи (од 31 кандидата) са највише 
освојених бодова. Иако је млађи од Раилића и Поповића, Дошлић има и објављене 
радове (два су објављена, а један је рецензиран, прихваћен за објављивање и 
часопис је у штампи). Један од Дошлићевих радова објављен је на енглеском језику. 
С друге стране, Раилић и Поповић немају објављене радове (чак ни приказ неке 
књиге), иако су завршили други циклус студија. Они немају бодове из научне, 
образовне и стручне дјелатности, а с обзиром на њихову животну доб и завршен 
други циклус студија, нека врста такве дјелатности била би очекивана. Из научне, 
образовне и стручне дјелатности, Дошлић је сакупио 46 бодова! Комисија високо 
цијени његове активности на пољу науке, образовања и струке, које су импресивне 
(с обзиром на то да је у питању двадесетпетогодишњак), а посебно цијени свестрану 
сарадњу на међународним пројектима. Универзитет у Бањој Луци тежи, поред 
осталог, интернационализацији и успостављању што чвршће међународне сарадње 
са релевантним научним и образовним установама. Дејан Дошлић остварио је 
запажену сарадњу са Универзитетом у Кембриџу, што Комисија посебно истиче као 
његову предност у односу на остале кандидате.  
 
Као изузетно квалитетан млади истраживач и научник, веома перспективан за 
почетак универзитетске каријере, Дејан Дошлић би својим радом и даљим 



напредовањем на пољу науке, образовања и струке, допринио развоју Студијског 
програма историје и Филозофског факултета у цјелини.    
   
На основу наведених чињеница, Комисија са задовољством предлаже 
Наставно-научном вијећу Филозофског факултета и Сенату Универзитета у 
Бањој Луци да Дејан Дошлић буде изабран у звање асистента за ужу научну 
област Национална историја. 
   

 
 
У Бањој Луци, 09. 10. 2015. године 

 
 
Потпис чланова комисије 

1.  
Доц. др Горан Латиновић 

2.  
Проф. др Радивој Радић 

3.  
Доц. др Аранђел Смиљанић 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


