
 
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 бр. 01/04-2.1730/17, Сенат Универзитета у Бањој Луци, 7. 6. 2017. године 
 
Ужа научна/умјетничка област:
Помоћне историјске науке 
 
Назив факултета: 
Филозофски факултет 
 
Број кандидата који се бирају 
Један (1) 
 
Број пријављених кандидата 
Један (1) 
 
Датум и мјесто објављивања конкурса: 
7. 6. 2017. године; Бањалука (дневни лист Глас Српске и web страница Универзитета 
у Бањој Луци) 
 
Састав комисије: 

а) предсједник: проф. др Боро Бронза, ванредни професор за ужу научну област 
Општа историја, Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци;  

б) члан: проф. др Радивој Радић, редовни професор за ужу научну област Општа 
историја, Филозофски факултет Универзитета у Београду; 

в) члан: проф. др Марко Шуица, ванредни професор за ужу научну област 
Историја српског народа у средњем веку са историјском географијом и 
старословенским језиком; Филозофски факултет Универзитета у Београду;  

г) члан 



Напомена: У Комисији није заступљен ниједан члан са избором из уже научне 
области Помоћне историјске науке јер на Универзитету у Бањој Луци нема 
наставника са избором у звању ванредног или редовног професора из ове области. 
На другим универзитетима не постоји ужа научна област Помоћне историјске науке, 
јер су предмети из ове области (Методика наставе историје, Увод у историјске 
студије, Методологија историјске науке, Архивистика, Историјска географија и др.) 
сврстани у уже научне области које имају чланови ове Комисије.  
 
 
Пријављени кандидати 
1. доц. др. Драгиша Васић 
 

II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

Први кандидат 

а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Драгиша (Дамљан и Невенка) Васић 
Датум и мјесто рођења: 19. март 1971; Угодновић, Теслић, 

Република Српска 
Установе у којима је био запослен: Основна школа Петар Кочић у 

Угодновићу (1993-2013); Филозофски 
факултет у Бањој Луци (2013-2017) 

Радна мјеста: Наставник историје и географије у 
Основној школи Петар Кочић у 
Угодновићу (1993-2013); Доцент на 
Филозофском факултету у Бањој Луци 
(2013-2017)

Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

Члан Удружења историчара Републике 
Српске „Милорад Екмечић“ 

  
б) Дипломе и звања: 
Основне студије 

Назив институције: Филозофски факултет Универзитета у 
Бањој Луци 

Звање: Професор историје 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2001. године 
Просјечна оцјена из цијелог студија: 8,50     

Постдипломске студије: 
Назив институције: Филозофски факултет Универзитета у 

Бањој Луци 
Звање: Магистар историјских наука 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2006. године 
Наслов завршног рада: Дјелатност Бранка Чубриловића у 

избјеглиштву 1941-1945. 
Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Национална историја 

Просјечна оцјена: 8,66   



Докторске студије/докторат: 
Назив институције: Филозофски факултет Универзитета у 

Бањој Луци 
Мјесто и година одбране докторске 
дисертација: 

Бања Лука, 2012. 

Назив докторске дисертације: Теслић и околина између феудализма и 
капитализма 1878-1941. 

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Национална историја 

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

1. Филозофски факултет Универзитета у 
Бањој Луци, доцент за ужу научну 
област Помоћне историјске науке, 2012. 
година 
2. Филозофски факултет Универзитета у 
Бањој Луци, доцент за ужу научну 
област Национална историја, 2014. 
година 

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

Научна монографија националног значаја: 
Драгиша Д. Васић: Дјелатност Бранка Чубриловића у избјеглиштву 1941-1945., 
Филозофски факултет у Бањалуци, Бањалука, 2007, стр. 263. 
 
Оригиналан научни рад у научном часопису националног значаја: 
- Драгиша Д. Васић: „Школство теслићког краја 1918-1941“, Гласник Удружења 
архивских радника Републике Српске, број 1, Бањалука, 2009, стр. 303-334. 
- Драгиша Д. Васић: „Бања Врућица Симе Крстића“, Зборник за историју Босне и 
Херцеговине, број 6, Београд, 2009, стр. 227-239.   
- Драгиша Д. Васић: „Бранко Чубриловић као припадник ,Младе Босне’“, Зборник за 
историју Босне и Херцеговине, број 6, Београд, 2009, стр. 201-225.  
- Драгиша Д. Васић: „Органи локалне управе у Босни и Херцеговини у доба 
аустроугарске владавине 1878-1918.“, Гласник Удружења архивских радника 
Републике Српске, број 2, Бањалука, 2010, стр. 245-255. 
- Драгиша Д. Васић: „Добој и Тешањ уочи и у вријеме аустроугарске окупације 
1878. године“, Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, број 3, 
Бањалука, 2011, стр. 107-118. 
- Драгиша Д. Васић: „Историјски коријени насеља и топономастичке одлике 
теслићког краја“, Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, број 6, 
Бањалука, 2014, стр. 89-107. 
 
Прегледни научни рад у часопису међународног значаја или поглавље у 
монографији истог ранга: 
- Драгиша Д. Васић: „Дрвопрерађивачка индустрија у Теслићу од 1896. до 1941. 
године“, Споменица академику Здравку Антонићу, АНУРС, Споменица, књ. Х, 
Одјељење друштвених наука, књ. 26, Бања Лука, 2012, стр. 259-280. 
 
Прикази: 



- Драгиша Васић: „Бранислав Глигоријевић, Краљ Петар II Карађорђевић у вртлогу 
британске политике или Како је укинута монархија у Југославији“, Београд, 2001; 
Значења, број 51, Добој, 2005, стр. 161-164. 
 
- Драгиша Д. Васић: „Небојша А. Поповић, Слободан Јовановић и југословенска 
држава“, Београд, 2003; Духовност српска, број 21, Теслић, 2005, стр. 63-67.  
 
Радови послије последњег избора/реизбора 
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава  сврстаних  по категоријама из члана 
19. или члана 20.) 
Научна монографија националног заначаја: 
- Драгиша Д. Васић: Теслић и околина у вријеме трансформације феудализма у 
капитализам (1878-1941), Филозофски факултет у Бањалуци, Бањалука, 2014, стр. 
524. 
У књизи се истражује, приказује и објашњава трансформација натуралне привреде у 
робноновчану привреду и феудалног друштва у капиталистичко друштво на 
конкретном простору Теслића и његове околине од 1878. до 1941. године. Другим 
ријечима, прати се израстање потпуно новог града уз фабрике за хемијску и 
механичку прераду дрвета и утицај тог града на околину. Књига је писана на 
изузетно широкој основи историјских извора и литературе. Како се ради о тоталној 
историји, аутор је морао демонстрирати и познавање низа помоћних историјских 
наука. Монографија представља модификовану докторску дисертацију. 
                                                                                                                         (10 бодова) 
- Драгиша Д. Васић: Дестилација Теслић – 120 година (1896-2016), Атлантик бб 
д.о.о. Бања Лука, Бањалука, 2016, стр. 263. 
Књига је писана поводом, за наше прилике ријетког јубилеја, 120 година успјешног 
рада фабрике за суву дестилацију дрвета у Теслићу. Монографија се не бави само 
фабриком, него и цјелокупним преображајем краја у којем је подигнута и развијала 
се. У њој је аутор продубио нека своја претходна истраживања, али је отишао и 
много даље, посебно у истраживању периода послије 1941. године. Аутор је књигу 
засновао на обимној изворној грађи (необјављена и објављена архивска грађа, 
штампа, историографски и аутобиографски извори).  
                                                                                                                        (10 бодова) 
 
Уводно предавање по позиву на научном скупу националног значаја, штампано у 
цјелини: 
- Драгиша Д. Васић: „Истраживање историје Босне и Херцеговине у контексту 
главних токова националне историографије и историографије у свијету“, Стање и 
перспективе истраживања у хуманистичким и друштвеним наукама. Зборник 
радова са научног скупа (Бањалука, 13. и 14. новембар 2015.), Бањалука, 2016, стр. 
51-60. 
У раду се издвајају важнији правци и преломне тачке у развоју историјске науке у 
свијету, а посебно њене методологије. Уочавају се рефлексије тог развоја на 
националну историографију. Констатује се да институционално утемељење 
историографије у Републици Српској, као дијелу српске историографије, није још 
увијек довршено. Истиче се значај стасавања нове генерације историчара, нарочито 
на Филозофском факултету Универзитета у Бањалуци. Као један од императива те 
генерације истиче се спасавање науке од псеудонауке, која је широко присутна и у 
Босни и Херцеговини, нарочито у муслиманској/бошњачкој историографији. 
                                                                                                                             (6 бодова) 



 
Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у цјелини: 
- Драгиша Д. Васић: „Погроми над Србима у Босни и Херцеговини 1914. године“, 
Први свјетски рат – узроци и посљедице, АНУРС, Научни скупови, Књига XXIX, 
Одјељење друштвених наука, Књига 32, Бањалука, 2014, стр. 211-239. 
Аутор описује, на основу релевантне литературе и штампе, погроме у Босни и 
Херцеговини након Сарајевског атентата. Сагледава их као дио ширих 
противсрпских иступа у приближно исто вријеме у Хрватској, Славонији, 
Далмацији и Бечу. Закључује да су погроми, по свему судећи, инспирисани, 
подстицани и контролисани од клерикалних и војних кругова у Аустроугарској. На 
крају закључује да су они били дио аустроугарске ратне политике сламања српског 
националног покрета и спречавања реализације идеје окупљања Јужних Словена 
око Србије. 
                                                                                                                           (5 бодова) 
 
Научни рад на научном скупу националног значаја, штампан у цјелини: 
- Драгиша Д. Васић: „Неопходност примјене критичке историјске методе у 
изучавању пописа становништва у Босни и Херцеговини (1879-2013)“, Критичко 
мишљење – фактор развоја науке и друштва. Зборник са научног скупа (Бањалука, 
24. и 25. новембар 2014.), Бањалука, 2015, стр. 141-162. 
У овом раду аутор низом примјера и чињеница доказује неопходност критичког 
приступа пописима становништва у Босни и Херцеговини од првог 1879. године до 
задњег пописа 2013. године. Наиме, њихова учесталост, рокови, припреме, садржај, 
методологија, приступ и концепција, као и обрада, тачност, презентовање и 
коришћење њихових резултата, су у непосредној вези са динамичним збивањима и 
ломовима у друштвима и државама на простору БиХ од 1879. до 2014. године. 
Резултати рада представљају допринос методологији историјске науке и историјској 
демографији. 
                                                                                                                            (2 бода) 
 
Научни рад на научном скупу националног значаја, штампан у цјелини: 
- Драгиша Д. Васић: „Муслиманска/бошњачка историографија о устанку Срба у 
Херцеговини и Босни 1875-1878.“, Зборник радова Устанак Срба у Херцеговини и 
Босни 1875-1878. године (Поводом 140 година од подизања устанка), Филозофски 
факултет Универзитета у Бањој Луци, Бањалука, 2016, стр. 45-63. 
Аутор у раду анализира мјесто и значај који је муслиманска историографија (од 
1993. године бошњачка историографија) давала устанку који је увелико докрајчио 
турску владавину у БиХ. У већини радова те историографије устанак је представљен 
неадекватно његовој стварној историјској улози, а његови узроци, циљеви, размјере, 
ток, карактер и значај су искривљени. Као подстрекачи ових историографских 
застрањивања означени су муслиманска/бошњачка идеологија и политика. 
Резултати рада представљају допринос историји историографије и методологији 
историјске науке. 
                                                                                                                                (2 бода) 
 
Оригиналан научни рад у научном часопису националног значаја: 
 - Драгиша Д. Васић, „Одличан учитељ Петар Богуновић“, Радови. Часопис за 
друштвене и хуманистичке науке, бр. 25, Бањалука, 2017, стр. 153-170.  
У научном чланку је, првенствено на основу службеничког досијеа из Архива Босне 
и Херцеговине, остварен увид у биографију учитеља Петра М. Богуновића. Његов 



рад у школама у Хрватској и Босни у првој половини ХХ вијека, као и његова 
цјелокупна просвјетна и јавна дјелатност пружа јасан увид у корјените друштвене и 
политичке промјене из прве половине ХХ вијека, а посебно у значај и улогу 
учитељске професије у тим промјенама. Пажња је посвећена и оновременој 
дидактици. 
                                                                                                                             (6 бодова) 
 
Приказ књиге: 
- Драгиша Д. Васић: „Горан Латиновић, Југославија и скандинавске земље (1918-
1945): дипломатски, економски и културни односи, Бањалука, 2014; Историја 20. 
века, Година XXXIII, Број 2, Београд, 2015, стр. 223-225. 
                                                                                                                                (1 бод) 
- Драгиша Д. Васић: „Душан В. Кузмановић, Кузмановићи (породични родослов), 
Народна библиотека ,Данило Кишʼ, Теслић 2015, стр. 321“; Гласник Удружења 
архивских радника Републике Српске, год. VIII, бр. 8, Бањалука, 2016, стр. 427-429. 
                                                                                                                                 (1 бод) 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 43 
 
 
г) Образовна дјелатност кандидата: 
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  сврстаних по 
категоријама из члана 21.) 
Драгиша Васић је након избора и заснивања радног односа на Универзитету у Бањој 
Луци 2013. године изводио наставу на Студијском програму за историју за ужу 
научну област Помоћне историјске науке, на предметима Методика наставе 
историје, Увод у историјске студије – теоријски дио и Увод у историјске студије 
(практични рад у установама), као и на другом циклусу студија на предметима уже 
научну област Помоћне историјске науке (Методологија савремене историје). Његов 
наставни рад је вреднован као добар. 
 
Менторство кандидата за завршни рад првог циклуса: 
- Марко Јанковић: Општина Козарска Дубица од првих вишестраначких избора до 
Дејтонског споразума, Филозофски факултет, Бањалука, 10. 9. 2013. 
 
Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број бодова сврстаних 
по категоријама из члана 21.) 
Члан комиисије за одбрану докторске дисертације: 
- Бошко Бранковић, Спољни аспект покрета за вјерску аутономију у Босни и 
Херцеговини од 1896. до 1905. године, Филозофски факултет, Бања Лука, 29. 5. 2014. 
                                                                                                                            (3 бода) 
 
- Весна Зарковић, Косово и Метохија у политици великих сила крајем XIX и 
почетком ХХ века, Филозофски факултет, Бања Лука, 30. 5. 2014. 
                                                                                                                            (3 бода) 
 
- Драган Шућур, Српска православна црква у Босни и Херцеговини 1945-1958., 



Филозофски факултет, Бања Лука, 30. 4. 2015. 
                                                                                                                            (3 бода) 
 
Члан комисије за одбрану рада другог циклуса: 
- Зоран Пејашиновић, Васо Глушац, живот и дјело, Филозофски факултет, Бања 
Лука, 16. 9. 2016. 
                                                                                                                             (2 бода) 
 
Менторство кандидата за завршни рад првог циклуса: 
- Драган Ђорђевић, Дјелатност Савеза земљорадника (Земљорадничке странке) у 
Босни, 24. 12. 2014. 
                                                                                                                             (1 бод) 
- Владимир Симиџија, Југославија у Покрету несврстаних, 22. 1. 2015.  
                                                                                                                             (1 бод) 
- Синиша Килибарда, Светозар Прибићевић и Самостална демократска странка, 
14. 5. 2015.  
                                                                                                                             (1 бод) 
- Драган Момић, Светозар Прибићевић у политичком животу Краљевине Срба, 
Хрвата и Словенаца, 9. јул 2015. 
                                                                                                                             (1 бод) 
- Александар Агић, Становништво Босанске Крајине између два свјетска рата, 8. 
децембар 2015. 
                                                                                                                             (1 бод) 
- Бојан Ђурић, Основне одлике привреде Врбаске бановине, 29. новембар 2016. 
                                                                                                                             (1 бод) 
 
Вредновање наставничког рада: 
Након избора у звање доцента за ужу научну област Помоћне историјске науке и 
заснивања радног односа на Универзитету у Бањој Луци (2013. године) Драгиша 
Васић је изводио наставу из предмета првог циклуса: Увод у историјске студије – 
теоријски дио, Увод у историјске студије – практични рад у установама, Увод у 
историјске студије (послије спајања прва два предмета у академској 2016/17. 
години), Методика наставе историје и Архивистика. Изводио је наставу и из 
предмета другог циклуса исте уже научне области: Методологија савремене 
историје, Методологија истраживања у области савремене историје, Методологија 
новог вијека са историографијом. Такође, након избора у звање доцента за ужу 
научну област Национална историја (2014), изводио је и наставу у оквиру другог 
циклуса из предмета: Савремена национална историја (послије 1945.) и Босанска 
Крајина у савремено доба (изборни предмет). 
 
Према доступним подацима за период послије посљедњег избора, просјечне оцјене 
из анкета студената о квалитету наставе коју је изводио наставник доц. др Драгиша 
Васић су:  
За љетни семестар 2014/2015. године: 
Историја (изборни предмет на Учитељском студију) – 4,67; 
За љетни семестар академске 2016/2017. године: 
Историја (изборни предмет на Учитељском студију) – 4,70; 
Архивистика – 4,66: 
Методика наставе историје – 4,23. 



 
Просјечна оцјена из свих вреднованих предмета је 4,56. 
                                                                                                                 (10 бодова) 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 16 
 
д) Стручна дјелатност кандидата: 
Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.)

Стручни рад у часопису националног значаја: 
- Драгиша Д. Васић: „Био-библиографија др Бранка Чубриловића“, Гласник 
Удружења архивских радника Републике Српске, број 2, Бањалука, 2010, стр. 615-
621. 
 
Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 
(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.)

Остале професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета које 
доприносе повећању угледа Универзитета: 
- Члан Одбора за историјске науке Одјељења друштвених наука Академије наука и 
умјетности Републике Српске 
                                                                                                                            (2 бода) 
- Члан Научног вијећа Института за историју Академије наука и умјетности 
Републике Српске 
                                                                                                                            (2 бода) 
- Сарадник на пројекту Енциклопедија Републике Српске Академије наука и 
умјетности Републике Српске 
                                                                                                                           (2 бода) 
- Члан Научног одбора Студентске научно-стручне конференције Студенти у 
сусрет науци (Универзитет у Бањој Луци, 2014-2017) 
                                                                                                                            (2 бода) 
- Члан Радне групе за допуну наставног програма историје за девети разред основне 
школе и завршне разреде средњих школа у којима се изучава историја, при 
Републичком педагошком заводу 
                                                                                                                          (2 бода) 
- Члан Удружења историчара Републике Српске „Милорад Екмечић“ 
                                                                                                                          (2 бода) 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 12 

 
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 



Након увида у достављену документацију, Комисија констатује да се на конкурс за 
избор наставника за ужу научну област Помоћне историјске науке који је Сенат 
Универзитета у Бањој Луци расписао 7. јуна 2017. године (Одлука бр. 01/04-
2.1730/17) пријавио један кандидат: др Драгиша Васић, доцент на Филозофском 
факултету Универзитета у Бањој Луци.  
На основу увида у релевантну документацију коју је поднио кандидат, Комисија 
закључује да кандидат доц. др Драгиша Васић: 
1. Има седам научних радова објављених послије посљедњег избора, од којих су 
двије монографије. По основу научне дјелатности кандидат има 43 бода. 
2. Има запажене резултате у наставном раду. Био је ментор шест завршних радова 
првог цилуса студија. Био је члан комисија за одбрану три докторске дисертације и 
једног магистарског рада. У студентским анкетама његов наставни рад је вреднован 
као изврстан (4,56). По основу образовне дјелатности кандидат Васић има 27 
бодова. 
3. На Универзитету и изван њега доц. др Д. Васић остварио је разноврсне 
професионалне активности. По основу стручне дјелатности има 12 бодова. 
Комисија је анализом података о научној, образовној и стручној дјелатности 
кандидата доц. др Драгише Васића закључила да испуњава све законске услове за 
избор у звање ванредног професора за ужу научну област Помоћне историјске 
науке. 
Из наведених разлога, Комисија са задовољством предлаже Наставно-научном 
вијећу Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци и Сенату 
Универзитета у Бањој Луци да се доц. др Драгиша Васић изабере у звање 
ванредног професора за ужу научну област Помоћне историјске науке. 
 

 
 
У Бањој Луци, 20. 9. 2017. године 

 
 
Потпис чланова комисије: 

1.  
Проф. др Боро Бронза, ванредни 

професор  за ужу научну област Општа 
историја, Филозофски факултет у Бањој 

Луци, предсједник 

2.
 

 

Проф. др Радивој Радић, редовни 
професор  за ужу научну област Општа 

историја, Филозофски факултет 
Универзитета у Београду, члан 

3.
 
 

Проф. др Марко Шуица, ванредни 
професор за ужу научна област Историја 

српског народа у средњем веку са 
историјском географијом и 

старословенским језиком, Филозофски 
факултет Универзитета у Београду, члан 



 

 
 
 
 
 
 
 

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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 


