
 
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: 02/04.535-104/15 од 26. 03. 2015. 
 
Ужа научна/умјетничка област: 
Помоћне историјске науке 
 
Назив факултета: 
Филозофски факултет 
 
Број кандидата који се бирају 
један (1) 
 
Број пријављених кандидата 
три (3) 
 
Датум и мјесто објављивања конкурса: 
Сриједа, 08. 04. 2015. у листу „Глас Српске“ и на Web 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) Мр Павле Драгичевић, виши асистент Филозофског факултета у Бањој Луци 
2) Ма Остоја Раилић 
3) Валентина Пудар 
 

II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

Први кандидат 
а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Павле (Милан и Милка) Драгичевић 
Датум и мјесто рођења: 20. 10. 1979. Бихаћ 
Установе у којима је био запослен: Филозофски факултет у Бањој Луци 
Радна мјеста: Асистент и виши асистент 
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, 2004. 
Просјечна оцјена из цијелог студија: 8,71 

Постдипломске студије: 
Назив институције: Филозофски факултет у Бањој Луци 
Звање: Магистар историјских наука 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2009. 
Наслов завршног рада: „Баштине обласних господара у 

средњовјековној Србији“ 
Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Национална историја 

Просјечна оцјена: 9,55 
Докторске студије/докторат: 

Назив институције: Филозофски факултет у Бањој Луци 
Мјесто и година одбране докторске 
дисертација: 

/ 

Назив докторске дисертације: „Градски кнезови у средњовјековној 
Србији, Босни и приморју“ 

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Национална историја 

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

1. Филозофски факултет у Бањој Луци, 
асистент, 2005. 
2. Филозофски факултет у Бањој Луци, 
виши асистент, 2010. 

  
в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 



Радови прије посљедњег избора/реизбора 
(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 19. или члана 20.) 
1. Критичко издање научне грађе 
1.1. Павле Драгичевић, Повеља краља Остоје Дубровчанима о исплати заосталих 
дугова краља Твртка I, Грађа о прошлости Босне 1, АНУРС (Бања Лука 2008) 111-
123.        
Број бодова: два (2) 
1.2. Павле Драгичевић, Двије дубровачке жалбе поводом продаје соли у Суторини, 
Грађа о прошлости Босне 2, АНУРС (Бања Лука 2009) 99-109.  
Број бодова: два (2) 
1.3. Павле Драгичевић, Писмо Сандаљу Хранићу поводом напада његових људи на 
дубровачки брод, Грађа о прошлости Босне 2, АНУРС (Бања Лука 2009) 147-152.  
Број бодова: два (2) 
  
2. Приказ књиге, инструмента, рачунарског програма, случаја, научног 
догађаја 
2.1. Павле Драгичевић: Петар Мандић, Методологија научног рада, Приређивачи: 
проф. др Драго Бранковић и проф. др Никола Поткоњак, АНУРС, Монографије, књ. 
III, Одјељење друштвених наука, књ. 9, Бања Лука 2004; Радови Филозофског 
факултета у Бањој Луци 9 (2006) 523-527. (приказ) 
Број бодова: један (1) 
2.2. Павле Драгичевић: Грађа о прошлости Босне I, АНУРС (Бања Лука  2008) 
Гласник Удружења архивских радника Републике Српске (Бања Лука 2009) 523-525. 
(приказ) 
Број бодова: један (1)                   
 
Радови послије последњег избора/реизбора 
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава  сврстаних  по категоријама из члана 
19. или члана 20.) 
1.Оригиналан научни рад у часопису националног значаја 
1.1. Павле Драгичевић, Трг соли у Суторини у вријеме краља Твртка I, Гласник 
Удружења архивских радника Републике Српске 2 (Бања Лука 2010) 161-167. 
На основу првенствено објављених извора, аутор је обрадио у нашој 
средњовјековној историји важан проблeм продаје соли на тргу у Суторини који је 
установио босански краљ Твртко I. Рад је важан прилог првенствено економској 
историји нашег средњег вијека. 
Број бодова: шест (6)                        
1.2. Павле Драгичевић, Српска канцеларија на острву Лезбосу, Прилози за 
књижевност, језик, историју и фолклор 75 (Београд 2010) 13-20. 
Рад се бави питањем постојања канцеларије за кореспонденцију на српском језику 
на острву Лезбосу (Митилена) у XIV и XV вијеку. На основу једног сачуваног 
писма које се чува у Државном архиву у Дубровнику и нове интерпретације до сада 
познатих историјских чињеница основана је претпоставка да је та канцеларија 
постојала. 
Број бодова: шест (6)  
1.3. Павле Драгичевић, Баштински посједи кнеза Лазара и његових насљедника, 
Радови Филозофског факултета у Бањој Луци 13 (2010) 121-127. 
У раду се разматра положај баштинских територија кнеза Лазара и његовог сина 
деспота Стефана Лазаревића. На основу расположивих српских средњовјековних 



документарних споменика и савремене картографске грађе, приказује се положај 
једног дијела баштинских посједа ове породице, који се налазио на Косову. 
Број бодова: шест (6) 
1.4. Павле Драгичевић, Баштина у средњовјековној Србији и Босни, Гласник 
Удружења архивских радника Републике Српске 3 (Бања Лука 2011) 67-75. 
Рад се бави једним сегментом историје средњовјековног имовинског права који се 
тиче приватних насљедних имања. У њему се разматрају начини стицања и правни 
статус ових посједа у оквиру државних структура средњовјековне Србије и Босне. 
Број бодова: шест (6) 
1.5. Павле Драгичевић, Поводом једне поморске непогоде. Неколико детаља из 
приватног живота и о дипломатским активностима војводе Сандаља Хранића, 
Прилози Института за историју у Сарајеву 40 (Сарајево 2011) 213-220. 
Срж рада представљају два писма која се чувају у Државном архиву у Дубровнику 
из којих аутор назире неколико детаља о дипломатским активностима босанског 
војводе Сандаља Хранића у Венецији у јесен 1412. године. 
Број бодова: шест (6) 
                       
2. Критичко издање научне грађе 
2.1. Павле Драгичевић, Повеља краља Твртка I којим укида трг соли у Суторини, 
Грађа о прошлости Босне 3, АНУРС (Бања Лука 2010) 69-80. 
Број бодова: два (2) 
2.2. Павле Драгичевић, Четири писма о ратницима заробљеним у Косовској бици, 
Грађа о прошлости Босне 3, АНУРС (Бања Лука 2010) 97-110. 
Број бодова: два (2) 
2.3. Павле Драгичевић, Два писма дубровачке општине кнезу Раупу, Грађа о 
прошлости Босне 4 (Бања Лука 2011) 57-66. 
Број бодова: два (2) 
2.4. Павле Драгичевић, Повеља „царице“ Јевдокије и њеног сина Константина о 
даривању Хиландару њихове баштинске цркве у Архиљевици, Стари српски архив 10 
(Београд 2011) 87-102. 
Број бодова: два (2) 
2.5. Павле Драгичевић, Четири документа дубровачке општине поводом спора око 
дугова Франка Басиљевића породици Бранковић, Стари српски архив 11 (Београд 
2012) 135-149. 
Број бодова: два (2) 
2.6. Павле Драгичевић, Први, други и трећи лист депозита војводе Сандаља са 
припадајућим потврдама, Грађа о прошлости Босне 5 (Бања Лука 2012) 63-80. 
Број бодова: два (2) 
2.7. Павле Драгичевић, Четврти, пети и шести лист депозита војводе Сандаља са 
припадајућим потврдама, Грађа о прошлости Босне 6 (Бања Лука 2013) 45-63. 
Број бодова: два (2) 
2.8. Павле Драгичевић, Два писма дубровачке општине војводи Сандаљу поводом 
његовог депозита и одласка у Босну на станак, Грађа о прошлости Босне 6 (Бања 
Лука 2013) 81-88. 
Број бодова: два (2) 
2.9. Павле Драгичевић, Писмо кнеза Војислава Војиновића којим обнавља мир са 
Дубровником, Стари српски архив 12 (Београд 2013) 91-100. 
Број бодова: два (2) 



2.10. Павле Драгичевић, Два писма краљу Твртку II Твртковићу поводом заштите 
влаха Кујавића, Грађа о прошлости Босне 7 (Бања Лука 2014) 35-50. 
Број бодова: два (2) 
 3. Приказ књиге, инструмента, рачунарског програма, случаја, научног 
догађаја 
3.1. Павле Драгичевић: Грађа о прошлости Босне 2, АНУРС (Бања Лука 2009) 
Гласник Удружења архивских радника Републике Српске 2 (Бања Лука 2010) 515-
516. (приказ) 
Број бодова: један (1) 
3.2. Павле Драгичевић: Десанка Ковачевић-Којић, Средњовјековна Сребреница XIV-
XV вијек, САНУ, посебна издања, књ. DCLXVIII, Одељење историјских наука, књ. 
29, Београд 2010; Прилози за књижевност, историју и фолклор 77 (Београд 2011) 
268-270. (приказ) 
Број бодова: један (1) 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 60 
 
 
г) Образовна дјелатност кандидата: 
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  сврстаних по 
категоријама из члана 21.) 
Кандидат је обављао све послове у дјелокругу образовне дјелатности вишег 
асистента на Студијском програму историје Филозофског факултета у Бањој Луци. 
Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број бодова сврстаних 
по категоријама из члана 21.) 
Кандидат је обављао све послове у дјелокругу образовне дјелатности вишег 
асистента на Студијском програму историје Филозофског факултета у Бањој Луци. 
 
Вредновање наставничких способности кандидата 
У наставном раду виши асистент Павле Драгичевић је показао стручну 
компетентност, склоност ка наставном раду и одговарајуће методичке способности. 
Квалитет његовог рада студенти су позитивно оцијенили. Према анкети студената о 
квалитету наставе кандидат је по предметима добио сљедеће просјечне оцјене: 
Увод у историјске студије 4,16 
Историјска географија 4,35 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 20 
 
д) Стручна дјелатност кандидата: 
Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.) 
Нема 
Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 
(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.) 
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 
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 

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): 

Национална историја 

Просјечна оцјена: 10 
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.) 
Нема 
Радови послије последњег избора/реизбора 
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава  сврстаних  по категоријама из члана 
19. или члана 20.) 



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

 

Трећи кандидат 
а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Валентина (Бранислав и Милена) Пудар 
Датум и мјесто рођења: 21. јун 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 

Постдипломске студије: 
Назив институције: Филозофски факултет Универзитета у 

Бањој Луци 
Звање: / 
Мјесто и година завршетка: / 



Наслов завршног рада: „Власи у српским земљама у XV вијеку“ 
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.) 
Нема 
Радови послије последњег избора/реизбора 
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава  сврстаних  по категоријама из члана 
19. или члана 20.) 
Нема 
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.) 
Нема 
Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број бодова сврстаних 
по категоријама из члана 21.) 
Нема  
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 0 
 
д) Стручна дјелатност кандидата: 
Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.) 
Нема 
Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 
(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.) 
Нема 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 0 

 
Други кандидат и сваки наредни ако их има (све поновљено као за првог кандидата 



III. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

 
Уколико се на Конкурс пријавило више кандидата у Закључном мишљењу обавезно је навести ранг 
листу свих кандидата са назнаком броја освојених бодова, на основу које ће бити формулисан 
приједлог за избор 
На основу изложеног, Комисија констатује сљедеће. На расписани конкурс за избор 
сарадника за ужу научну област Помоћне историјске науке 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: 
1. мр Павле Драгичевић, 80 бодова 
2. ма Остоја Раилић, 0 бодова 
3. Валентина Пудар, 0 бодова 
 
Кандидат мр Павле Драгичевић има све услове да буде реизабран у звање вишег 
асистента за ужу научну област Помоћне историјске науке. Поред тога што 
задовољава све законске услове, он се истиче у научном и образовном раду, о чему 
свједочи велики број бодова које је по овом основу прикупио од посљедњег избора. 
Комисија наглашава да је у оригиналним научним радовима, као и у критичком 
издавању научне грађе, те наставном раду кандидат Драгичевић испољио изузетно 
познавање уже научне области за коју се бира.  
На основу изнесених података Комисија једногласно предлаже Наставно-
научном вијећу Филозофског факултета и Сенату Универзитета да мр Павла 
Драгичевића реизабере у звање вишег асистента за ужу научну област Помоћне 
историјске науке.  
 
 
У Бањој Луци, 12. јун 2015. године 

 
 
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 
 

  



 
4. 

 
 

5.  
6.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

IV.  ИЗДВОЈЕНО ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 
 
 
(Образложење члан(ов)а Комисије о разлозима издвајања закључног мишљења.) 
  
 
 
У Бањој Луци, дд.мм.20гг.године 

 
 
Потпис чланова  комисије са издвојеним 

закључним мишљењем  
1.   
2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 


