
 
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 у сриједу 02.07.2014. године у дневном листу Глас Српске. 
(Одлука Сената Универзитета број: 02/04-3.2084-6/14 од 19.06.2014). 
 
Ужа научна област: 
Национална историја 
 
Назив факултета:  
Филозофски 
 
Број кандидата који се бирају: 
Један (1). 
 
Број пријављених кандидата:  
Седам (7). 
 
Датум и мјесто објављивања конкурса: 
Сриједа, 2. јул 2014. године, дневни лист Глас Српске, Бања Лука. 
 
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 
Никола Ожеговић, Радован Субић, Бранка Мачинковић, Братислав Теиновић, 
Данијел Родић, Марко Јанковић и Михајло Мештровић. 

 

II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

Први 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 

 



 
Други кандидат 

 
а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Радован (Јован и Љубица) Субић 
Датум и мјесто рођења: 25. јануар 1980, 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 

Бањој Луци 
Звање: Професор историје 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2010. 
Просјечна оцјена из цијелог студија: 8,29.  

Постдипломске студије: 
Назив институције: Филозофски факултет Универзитета у 

Београду 
Звање: Мастер историчар 
Мјесто и година завршетка: Београд, 2011. 
Наслов завршног рада: Вилијам Стилман и балкански ус-

танци (1866‒1875) 
Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Национална историја 

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

Београду 
Мјесто и година одбране докторске 
дисертација: 

Докторат одобрен априла 2014. Још 
није одбрањен.  

Назив докторске дисертације: Аустро-Угарска и Хрвати у Босни и 
Херцеговини (1903‒1914) 

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.) 



1. Вилијам Стилман и Херцеговачки устанак (1875‒1878), Гласник Удружења 
архивских радника Републике Српске, бр. 4, Бањалука 2012, стр. 143‒159.  
                                                                                                                                  6 бодова 
 
2. Абрахам Линколн и Амерички грађански рат, Гласник Удружења архивских 
радника Републике Српске, бр. 5, Бањалука 2013, стр. 137‒154.               6 бодова 
                                                                                                                           
3. Босна у ''Белешкама'' Милана Пироћанца, Гласник Удружења архивских 
радника Републике Српске, бр. 5, Бањалука 2013, стр. 161‒167.               6 бодова 

4. Модернизација босанске провинцијске војске у процесу америчко-османског 
споразумјевања 1862. године, Гласник Удружења архивских радника Републике 
Српске, бр. 6, Бањалука 2014, стр. 139‒155.                                                   6 бодова 

5. Драгољуб Р. Живојиновић, Надмени савезник и занемарено српство: британ-
ско-српски односи (1878‒1941), Београд 2011, Радови Филозофског факултета, 
бр. 16, Бањалука 2012, стр. 225‒229.                                                                      1 бод 

6. Душко М. Ковачевић, Русија у међународним односима (1856‒1894): од Крим-
ског рата до савеза са Французима, Београд 2012, Гласник Удружења архивских 
радника Републике Српске, бр. 5, Бањалука 2013, стр. 547‒550.                     1 бод 

 
7. Жан Пол Блед, Бизмарк, Београд 2011, Радови Филозофског факултета, бр. 17, 
Бањалука 2013, стр. 209‒213.                                                                                  1 бод 

8. Боривоје Милошевић, Православно свештенство у друштвеном развоју Босан-
ске Крајине у другој половини XIX и почетком XX вијека, Бања Лука 2012, 
Зборник Матице српске за историју, бр. 86, Нови Сад 2012, стр. 87.               1 бод 

9. Душан Берић, Устанак у Херцеговини (1852‒1862), Београд ‒ Нови Сад 1994, 
Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, бр. 6, Бањалука 
2014, стр. 555‒560.                                                                                                      1 бод 

10. Чедомир Антић, Неизабрана савезница: Србија и Велика Британија у Првом 
светском рату, Београд 2012, Гласник Удружења архивских радника 
Републике Српске, бр. 6, Бањалука 2014, стр. 563‒565.                                     1 бод 

11. Михаило Војводић, Стојан Новаковић у служби националних и државних 
интереса, Београд 2012, Гласник Удружења архивских радника Републике 
Српске, бр. 6, Бањалука 2014, стр. 567‒569.                                                         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: 31 
 
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: Бранка (Гојко и Милева) Мачинко-

вић 
Датум и мјесто рођења: 21. октобар 1986, Босанска Градишка 
Установе у којима је био запослен: Средњошколски центар ''Никола 

Тела'', Шамац 
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: 7,93.  

Постдипломске студије: 
Назив институције: Филозофски факултет Универзитета у 

Београду 



Звање: Мастер историчар 
Мјесто и година завршетка: Београд, 2012. 
Наслов завршног рада: Однос Лазаревића и Дубровника у 

свјетлу дипломатичке грађе 
Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Национална историја 

Просјечна оцјена: 9,66. 
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.) 

1. Терминологија и хијерархија српских обласних господара у ћириличким 
документима (1389‒1402), Гласник Удружења архивских радника Републике 
Српске, бр. 5, Бањалука 2013.                                                                            6 бодова 

2. Значај деспотске титуле у породици Лазаревића и њен одраз у ћириличким 
документима, Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, бр. 6, 
Бањалука 2014.                                                                                                     6 бодова 

3. Витез Никола Тесла међу дипломатама, Витешка култура, бр. 3, Нови Сад 
2014.                                                                                                                         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: 18 
 
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 семинару Култура сјећања и памћења: однос према жртвама хо-
локауста и геноцида (1939‒1945), одржаном у Бањој Луци 2012. 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 

 
Четврти 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 ‒ 

историчар 

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 Национална историја 



дипломе): 
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 мле-
тачко-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 мле-
тачко-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 Удруже-
ња музејских радника Републике Српске, бр. 6, Бањалука 2008, стр. 37‒52. 

1 бод 
 

6. ''Обраћање'' бањалучких трговаца од 7. (20.) јула 1873. год. босанском вали-
ји 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 Репу-
блике 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 (достиг-
нућа, 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, Гла-
моч 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 

 
 

Пети 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 Енцикло-
педије 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 

  
 

Шести 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 Енцикло-
педије 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 



Седми кандидат 
 

а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Михајло (Анка) Мештровић 
Датум и мјесто рођења: 28. август 1975, Детмолд, Њемачка 
Установе у којима је био запослен: Влада Републике Српске, Приватна 

средња школа у Бањој Луци, Средња 
угоститељско-трговинско-туристичка 
школа у Бањој Луци. 

Радна мјеста: Разни административни послови по 
основу уговора о раду на одређено 
вријеме, професор географије и ис-
торије.  

Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

 

  
б) Дипломе и звања: 
Основне студије 
Назив институције: Природно-математички факултет 

Универзитета у Бањој Луци 
Звање: Професор историје и географије 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2007. 
Просјечна оцјена из цијелог студија: 7,14.  

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 

 

 
III. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

 
На основу приложене документације и проведеног вредновања и бодовања кандидата, Kомисија је 
констатовала да од седам пријављених кандидата, њих пет испуњава услове који су предвиђени Законом о 
високом образовању и Правилником о поступку и условима избора наставника и сарадника, док двоје не 
испуњавају предвиђене услове.  
 
Ранг листа кандидата на основу сакупљених бодова из научне, образовне и стручне дјелатности: 
 
1. Братислав Теиновић, 65 бодова 
2. Радован Субић, 31 бод 
3. Никола Ожеговић, 8 бодова 
4. Марко Јанковић, 6 бодова 
5. Данијел Родић, 0 бодова 
 
Бранка Мачинковић, 21 бод (Не испуњава предвиђене услове. Просјек оцјена са првог циклуса студија 
7,93) 
Михајло Мештровић, 0 бодова (Не испуњава предвиђене услове. Просјек оцјена са првог циклуса студија 



7,14) 
 
Ипак, Комисија сматра да прворангирани кандидат, Братислав Теиновић, не би био подесан за избор у 
сарадничко звање, и то из неколико битних разлога. Наиме, Братислав Теиновић је у четрдесетој години 
живота и Комисија сматра да асистентске послове, који су карактеристични за особу на почетку 
универзитетске каријере, треба да обавља кандидат млађе доби. Такође, Комисија је уочила да је 
Братислав Теиновић завршио основне студије историје са ниском просјечном оцјеном (7,63) и да је од 
завршетка основних студија (2001) до завршетка постдипломских студија (2011) прошло десет година, 
што је неуобичајено дуг период. Он се, као музејски радник, углавном бавио изучавањем турског 
наоружања и војне опреме у Босни и Херцеговини, тј. врстама и типовима оружја, производњом и 
начином употребе, затим украсима, ликовним приказима на оружју и сл. Дакле, специјализовао се за 
послове музејског кустоса. 
 
Солидан кандидат је другорангирани Радован Субић. Ипак, при избору сарадника за ужу научну област 
Национална историја, Комисија је посебно узела у обзир животну доб пријављених кандидата, као и 
успјех, односно просјек оцјена током првог и другог циклуса студија, тј, основних и постдипломских 
студија. Након претходно стеченог увида и процјене вриједности и перспективности свих кандидата који 
испуњавају предвиђене услове, Комисија је једногласно дала предност Николи Ожеговићу и закључила да 
овај кандидат својим изузетно високим просјеком оцјена са првог циклуса студија историје (9,16), првог 
циклуса студија теологије (9,21) и другог циклуса студија историје (9,33), испуњава све услове за избор у 
сарадничко звање асистента за ужу научну област Национална историја. Никола Ожеговић има 27 година, 
и веома је перспективан за почетак универзитетске каријере и асистенско звање.  
 
На основу наведених чињеница, Комисија са задовољством предлаже Наставно-научном вијећу 
Филозофског факултета и Сенату Универзитета у Бањој Луци да Никола Ожеговић буде изабран у 
звање асистента за ужу научну област Национална историја.  

 
 
У Бањој Луци, 09.09.2014.године 

 
 
                        Потписи чланова комисије 
 
1. Др Горан Латиновић, доцент Филозофског 
факултета у Бањој Луци, ужа научна област 
Национална историја, предсједник 
 
____________________________________ 
 
2. Др Радивој Радић, редовни професор Фи-
лозофског факултета у Београду, ужа научна 
област Општа историја, члан 
 
_____________________________________ 
 
2. Др Аранђел Смиљанић, доцент Филозоф-
ског факултета у Бањој Луци, ужа научна 
област Национална историја, члан 
 
______________________________________ 

                                             
 
 
 



 


