
 
Образац - 1

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ   
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: 
Помоћне историјске науке (наставни предмет: Методика наставе историје) 
 
Назив факултета: 
Филозофски факултет 
 
Број кандидата који се бирају 
један (1) 
 
Број пријављених кандидата 
три (3) 
 
Датум и мјесто објављивања конкурса: 
Сриједа, 09. 09. 2015. у листу „Глас Српске“ и на сајту Универзитета у Бањој Луци 
 
Састав комисије: 

а) предсједник, др Драгиша Васић, доцент за ужу научну област Помоћне 
историјске науке, Филозофски факултет у Бањој Луци 

б) члан, др Радивој Радић, редовни професор за ужу научну област Општа 
историја, Филозофски факултет у Београду 

в) члан, др Аранђел Смиљанић, доцент за ужу научну област Национална 
историја, Филозофски факултет у Бањој Луци  

г) члан, / 
 
Пријављени кандидати 



1) Данило Ковач 
2) Ма Остоја Раилић 
3) Ма Данијел Поповић 

 

II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

Први кандидат 

а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Данило (Драган и Нада) Ковач 
Датум и мјесто рођења: 2. 2. 1984, Требиње 
Установе у којима је био запослен: Гимназија у Бањој Луци 
Радна мјеста: Професор историје и латинског језика 

(2012-2015) 
Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

/ 

 
 

 

б) Дипломе и звања: 
Основне студије 
Назив институције: Филозофски факултет у Бањој Луци 
Звање: Професор историје и латинског језика 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2010. 
Просјечна оцјена из цијелог студија: 9,07 (9,07 · 10 = 90,7 бодова) 

Постдипломске студије: 
Назив институције: Филозофски факултет у Бањој Луци 
Звање: Мастер историје 
Мјесто и година завршетка: Уписао 2015. године 
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 



 Нема 
Радови послије последњег избора/реизбора 
Нема 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 0 
 
 
г) Образовна дјелатност кандидата: 
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
(10)  Други облици међународне сарадње (конференције, скупови, радионице, 
едукација у иностранству) 
1. Семинар: Development Leaders in International Education, IB Proffesional 
Development, Berlin, 7-9. 11. 2014. 
Број бодова: три (3) 
2. Семинар: „Once Upon A Time... We Lived Together“, Euroclio, European Association 
of History Educators – Euroclio-HIP BiH, Udruženje nastavnika i profesora 
historije/istorije/povijesti Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 10-12. 10. 2014. 
Број бодова: три (3) 
3. Семинар: „Холокауст, сјећање и Балкан“, Меморијал холокауста, Сарајево, 15-18. 
4. 2015. 
Број бодова: три (3) 
4.  Радионица:  „Како унаприједити сарадњу музеја/галерија и школа на примјеру 
изложбе А онда одјекнуо је онај пуцањ у Сарајеву...: Први свјетски рат и Босна и 
Херцеговина“, Britisch Council – Хисторијски музеј Босне и Херцеговине – НУБ 
Републике Српске, Бањалука, 22. 5. 2015. 
Број бодова: три (3) 
 
Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
Нема 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 12 
 
 
д) Стручна дјелатност кандидата: 
Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 
Нема 
Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 
Нема 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 0 

 

Други 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 (2012-2014) 
Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

/ 

 
 

 

б) Дипломе и звања: 
Основне студије 
Назив институције: Филозофски факултет у Бањој Луци 
Звање: Професор историје 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2011. 
Просјечна оцјена из цијелог студија: 9,56 (9,56 · 10 = 95,6 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 (10 · 10 = 100 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 
Нема 
Радови послије последњег избора/реизбора 
Нема 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 0 
 
 
г) Образовна дјелатност кандидата: 
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
Нема 
Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 



Нема  
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 0 
 
 
д) Стручна дјелатност кандидата: 
Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 
Нема 
Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 
Нема 
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. мај 1983, Дрвар 
Установе у којима је био запослен: Средња школа „Дрвар“, Дрвар 
Радна мјеста: Професор историје (2010-2015) 
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: 8,56 ( 8,56 · 10 = 85,6 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: 8,67 (8,67 · 10 = 86,7 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 
Нема 
Радови послије последњег избора/реизбора 
Нема 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 0 
 
 
г) Образовна дјелатност кандидата: 
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
Нема 
Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
Нема  
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 0 
 
 
д) Стручна дјелатност кандидата: 
Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 
Нема 
Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 
Нема 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 0 

 
 

 
III. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

 
На основу изложеног, Комисија констатује сљедеће. На расписани конкурс за избор 
сарадника за ужу научну област Помоћне историјске науке (наставни предмет: 
Методика наставе историје) пријавила су се три кандидата. Сви кандидати 
испуњавају услове за избор сарадника предвиђене Законом о високом образовању и 
Правилником о поступку и условима избора наставника и сарадника на 
Универзитету у Бањој Луци. На основу приложене документације формирана је 
сљедећа ранг листа бодовањем научне, стручне и образовне дјелатности кандидата, 
те просјека оцјена на основним и просјека оцјена на постдипломским студијама: 
1. Ма Остоја Раилић, 0 + 0 + 0 + 95,6 + 100 = 195,6 бодова 
2. Ма Данијел Поповић, 0 + 0 + 0 + 85,6 бодова + 86,7 бодова = 172,3 бода 
3. Данило Ковач, 0 + 0 + 12 бодова + 90,7 бодова + 0 бодова = 102,7 бодова 
 
Због специфичности наставног предмета Методика наставе историје, која захтјева 
методичку праксу студената у школама, Комисија предлаже за избор кандидата 



Данила Ковача. Он је као професор Гимназије у Бањој Луци, гдје студенти историје 
реализују наставну праксу, ангажован од 2014. године као демонстратор на 
предмету Методика наставе историје. Кандидат Ковач истиче се у образовном раду, 
о чему свједочи учешће на бројним семинарима и радионицама међународног 
карактера за наставнике историје.  Комисија сматра да би Данило Ковач упоредним 
ангажовањем на Студијском програму историја и у Гимназији у Бањој Луци 
значајно допринио методичком оспособљавању наших студената. 
 
На основу изнесених података Комисија једногласно предлаже Наставно-
научном вијећу Филозофског факултета и Сенату Универзитета да Данила 
Ковача изабере у звање асистента за ужу научну област Помоћне историјске 
науке (наставни предмет: Методика наставе историје).  
 
 
У Бањој Луци, 11. новембар 2015. 

 
 
Потпис чланова комисије 

1. 

Др Драгиша Васић, доцент за ужу 
научну област Помоћне историјске 
науке, Филозофски факултет у Бањој 
Луци, предсједник 
 

2.

 
Проф. др Радивој Радић, редовни 
професор за ужу научну област Општа 
историја, Филозофски факултет у 
Београду, члан 
 

3.

 
Доц. др Аранђел Смиљанић, доцент за 
ужу научну област Национална историја, 
Филозофски факултет у Бањој Луци 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


