
 



 

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: 

Одлука Сената Универзитета у Бањој Луци, број: 02/04-3.1444-7/18, дана 31.05.2018. 

 

Ужа научна/умјетничка област: 

Национална историја 

 

Назив факултета: 

Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци 

 

Број кандидата који се бирају 

Три (3) 

 

Број пријављених кандидата 

Четири (4) 

 

Датум и мјесто објављивања конкурса: 

Конкурс је објављен 13. јуна 2018. године у дневном листу  Глас Српске, као и на 

веб страници Универзитета у Бањој Луци. 

 

Састав комисије: 

 

1) Др Горан Латиновић, ванредни професор Филозофског факултета 



Универзитета у Бањој Луци, ужа научна област Национална историја, 

предсједник. 

2) Др Милош Ковић, ванредни професор Филозофског факултета Универзитета 

у Београду, ужа научна област Општа историја, члан. 

3) Др Боривоје Милошевић, доцент Филозофског факултета Универзитета у 

Бањој Луци, ужа научна област Национална историја, члан. 

 

Пријављени кандидати 

 

Стојанка Лужија, Радован Субић, Никола Ожеговић и Драженко Ђуровић 

 

 

II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

Први кандидат 

а) Основни биографски подаци : 

Име (име оба родитеља) и презиме: Стојанка (Никола и Теодора) Лужија 

Датум и мјесто рођења: 10. август 1982, Бања Лука 

Установе у којима је био запослен: - Основна школа „Бранко Ћопић“,  

- Гимназија Прњавор, 

- ЦСШ „Иво Андрић“ Прњавор,  

- Филозофски факултет Универзитета 

у Бањој Луци. 

Радна мјеста: - наставник историје 

- професор историје  

-асистент на Студијском програму 

историје (од 2014) 

Чланство у научним и стручним 

организацијама или удружењима: 

-Удружење 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, 2008. 

Просјечна оцјена из цијелог студија: 8,62 

Постдипломске студије: 

Назив институције: Филозофски факултет Универзитета у 

Београду 

Звање: Мастер историчар 

Мјесто и година завршетка: Београд, 2011. 



Наслов завршног рада: Њемачке аграрне колоније у Босни и 

Херцеговини (1878-1914) 

Научна/умјетничка област (подаци из 

дипломе): 

Историјске и археолошке науке 

Просјечна оцјена: 9,83 

Докторске студије/докторат: 

Назив институције: Филозофски факултет Универзитета у 

Београду 

Мјесто и година одбране докторске 

дисертација: 

Наставно-научно веће Филозофског 

факултета Универзитета у Београду 

одобрило тему докторске дисертације. 

Одлука (ДС/СС 05/4-02 бр.660/1-

IX/15) 14.  маја 2015. године. 

Назив докторске дисертације: Аустро-Угарска и Јевреји у Босни и 

Херцеговини (1878-1914) 

Научна/умјетничка област (подаци из 

дипломе): 

(Докторска дисертација је у завршној 

фази израде) 

Претходни избори у наставна и научна 

звања (институција, звање, година 

избора) 

Филозофски факултет Универзитета у 

Бањој Луци, асистент, 2014. 

  

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 

 

Стојанка Лужија, Њемачке аграрне колоније у Босни и Херцеговини 1878-1914, 

Бања Лука 2013, стр. 88 

10 бодова (члан 19, став 3) 

 

Укупан број бодова прије посљедњег избора: 10 

Радови послије последњег избора/реизбора 
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава  сврстаних  по категоријама из 

члана 19. или члана 20.) 

 

Оригинални научни рад у научном часопису националног значаја 

 

Стојанка Лужија, „Биљешке о дјечијим заразним болестима у Љетопису Мула 

Мустафе Башескије“, Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, 

бр.9,Бања Лука 2017, стр. 61-65. 

 

У другој половини XVIII вијека смртност међу дјецом била је веома велика. 

Неадекватни хигијенски услови, неродне године, несташица, глад и лоша 



исхрана, прожети сиромаштвом били су погодна основа за развој заразних 

болести, нарочито међу најмлађима. На основу Љетописа Мула Мустафе 

Башескије ауторка је запазила да су дјеца у Сарајеву и околини најчешће 

оболијевала од оспица, крзамака, великог кашља, заушака, па и куге. Будући да 

је у другој половини XVIII вијека куга у више епидемија косила становништво 

и дјеца су страдавала као њене жртве. Мула Мустафа Башескија је на 

реалистичан и упечатљив начин у Љетопису испратио трагичну судбину својих 

најмлађих суграђана. У раду је посебно истакнуто да је љетописац био погођен 

и личном трагедијом, јер заразне болести нису заобишле ни његову дјецу, па га 

је од десеторо дјеце надживјело само двоје. 

6 бодова (члан 19, став 9) 

 

Научни рад на скупу националног значаја штампан у цјелини 

Стојанка Лужија, „Бечки лист Neue Freie Presse о питању Босне и Херцеговине 

на Берлинском конгресу“, Устанак Срба у Херцеговини и Босни 1875-1878. 

године (Поводом 140 година од подизања устанка): зборник радова, Бања Лука 

2016, стр. 125-135. 

 

Берлински конгрес којим је окончана Велика источна криза, пружио је прилику 

Аустро-Угарској да обезбиједи међународну сагласност да би остварила старе 

тежње о запосједању провинција Босне и Херцеговине. У раду се прати писање 

листа Neue Freie Presse о Берлинском конгресу. Наиме, у својим извјештајима 

поменути лист настоји оправдати потребу аустроугарске окупације Босне и 

Херцеговине. Ауторка указује и на значај неформалних састанака за вријеме 

конгреса, који су имали за циљ привољети турску делегацију да призна 

припреману окупацију. Настојало им се указати да је боље да окупацију проведе 

Аустро-Угарска, него Србија. Даље се наглашава да је Neue Freie Presse у више 

наврата указивао на „опасност“ од ширења Србије ка западу. Одобравање 

окупације од стране учесника конгреса изазвало је велики отпор у Угарској, али 

и протесте православних и муслимана у Босни и Херцеговини. 

 

2 бода (члан 19, став 17) 

Стојанка Лужија, „Утицај покрета за црквено-школску аутономију на 

формирање српске политичке елите у покрајинама Босни и Херцеговини“, 

Стотину двадесет година од почетка борбе српског народа у Босни и 

Херцеговини за црквено-школску самоуправу (1896-2016), Бања Лука 2017, стр. 

119-128. 

 

Борба Срба за црквено-школску аутономију, под вођством трговаче буржоазије, 

трајала је од 1896. до 1905. године. Иако је аутономни покрет остао јединствен 

скоро до краја, постепено се унутар њега почела јављати опозиција 



ауторитативним вођама. Носиоци ове опозиције су били припадници младе 

интелигенције. Ауторка прати како је интелектуална омладина у сјенци 

трговачке буржоазије сазријевала у политичку елиту, цијенећи заслуге старијих, 

али и настојећи да учи на њиховим грешкама Након усвајања Уредбе о црквено-

школској аутономији, интелектуална елита отворено је затражила њено јавно 

објављивање и оптужила је народне вође за опортунизам. Ауторка указује да су 

се тад представници трговачке буржоазије и интелектуалне елите још више 

удаљили због различитих визија о наставку националне борбе. Док су трговци 

били задовољни постигнутом аутономијом, интелигенција је сматрала да, након 

аутономне, Срби треба да отпочну национално-политичку борбу. Из овог 

сукоба родила се политичка елита код Срба у Босни и Херцеговини, а сукоб 

старих вођа и интелектуалне елите одражавао се и на страницама оноверемених 

политичких листова. Ауторка је у раду показала како је дошло до стварања 

српске политиче елите у покрајинама Босни и Херцеговини, пратећи њену 

генезу од борбе за црквено-школску аутономију до институционалног 

организовања српског национално-политичког покрета у облику политичке 

партије.  

2 бода (члан 19, став 17) 

 

Критичко издање научне грађе 

 

Стојанка Лужија, „О покушају Срба да оснују штедионичку задругу у 

Добруну“, Гласник Удружења архивских радника Републике Српске,бр. 8, Бања 

Лука 2016,267-278. 

 

Рад је подијељен у двије цјелине. У првој је ауторка анализирала развој 

привреде и банкарства у Босни и Херцеговини, у вријеме аустроугарске 

окупације. Затим генезу задружног организовања штедионица и друштава за 

набавку потрепштина у руралним срединама. У другом дијелу рада, на основу 

представљених историјских извора пратила је покушај Срба из Добруна код 

Вишеграда да оснују штедионичку задругу. Ауторка је означила 1883. годину 

као преломну за привредни развој окупираних провинција. Наиме, тада је влада 

да би унаприједила банкарство помогла да се отвори „Привилеговано одјељење 

Унион-банке за Босну и Херцеговину“, а исте године је донијет и Трговачки 

закон. У другом дијелу рада ауторка је представила неколико докумената, да би 

показала како је изгледао покушај Срба из Добруна да оснују своју 

штедионичку задругу. Ријеч је о допису из 1904. године, из којег сазнајемо да 

сељаци из Добруна траже оснивање задруге, док су друга два документа 

недатовани преписи „Програма“ и „Извјештаја“.  

 

2 бода (члан 19, став 38) 

 



 

Кратко или претходно саопштење 

 

Стојанка Лужија, „Објављени извори из XVIII вијека о Бањалучком боју 1737. 

године“, Радови. Часопис за хуманистичке и друштвене науке бр.26,Бања Лука 

2017, стр. 105-115. 

 

Ауторка је рад засновала на компаративној анализи четири објављена 

историјска извора, који су се између осталог бавили и Бањалучким бојем из 

1737. године. Ријеч је о два љетописа, чији су аутори двојица римокатолика 

(фрањеваца) и двије хронике (хисторије), које су писала двојица муслимана. 

Иако се главне црте описа битке и догађаја који су услиједили непосредно 

након ње углавном поклапају код сва четири аутора, ипак они су видјели битку 

са различитих друштвених, вјерских и идеолошких позиција. Тако су фрањевци 

Никола Лашванин и Боно Бенић у својим љетописима наглашавали елемент 

изненађења као кључан за побједу Али-паше, у исто вријеме изражавајући 

страхопоштовање према паши, али и страх од могуће одмазде над фрањевцима 

и католицима након битке. Омер Новљанин и Ахмед Хаџинесимовић приказали 

су резултат битке као један вид божије казне за аустријско кршење 

Пожаревачког мира. Упркос различитим гледиштима, ова четири извора 

пружили су ауторки довољно података да представи узроке, токове и 

посљедице Бањалучког боја. 

1 бод (члан 19, став 42) 

 

Научни рад на скупу националног значаја,  

штампан у зборнику извода радова 

 

Стојанка Лужија, „Ибрахим Алајбеговић Печевија о положају раје на угарском 

ратишту у вријеме дугог рата (1593-1606)”, Бањалучки новембарски сусрети 

/Резимеи, Бања Лука 2017, стр. 16. 

1 бод (члан 19, став 18) 

 

Укупан број бодова послије посљедњег избора: 14 

 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 24 

 

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 међународном семинару Подучавати историју холокауста, 



одржаном у Меморијалном центру за изучавање холокауста у Паризу 2014. 

године. 

3 бода (члан 21, став 10) 

 

Укупан број бодова прије посљедњег избора: 3 

 

Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број бодова 

сврстаних по категоријама из члана 21.) 

 

Стојанка Лужија је, након избора у звање асистента 2014. године, у љетном 

семестру  академске 2014/15. године држала вјежбе из предмета Национална 

историја од средине XV до почетка XIX вијека 2. У академским годинама 

2015/16, 2016/17. и 2017/18. држала је вјежбе из предмета Национална историја 

од средине XV до почетка XIX вијека 1 и Национална историја од средине XV до 

почетка XIX вијека 2. 

 

Студентске анкете/евалуације наставе: 

 

2014/15: 4,60 

2015/16 (нема података јер анкетирање није спроведено) 

2016/17: 4,13 

2017/18 (зимски семестар): 4,36 

 

Укупан просјек оцјена: 4,36 

8 бодова (члан 25) 

 

Укупан број бодова послије посљедњег избора: 8 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 11 

 

д) Стручна дјелатност кандидата: 

Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.) 

 

Кандидаткиња није имала стручну дјелатност прије посљедњег избора.  

 

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 

 

Учешће у раду округлог стола „Устанак Срба у Херцеговини и Босни 1875-

1878. године(Поводом 140 година од подизања устанка)“ 2015. године. 



 

2 бода (члан 22, став 22) 

 

Секретар на секцији за историју у оквиру Научног скупа Бањалучки 

новембарски сусрети у организацији Филозофског факултета у Бањој Луци, 

2015. и 2017. године.                                                          2 бода (члан 22, став 22) 

 

Секретар Студијског програма историје Филозофског факултета Универзитета у 

Бањој Луци, од марта 2016. до марта 2017. године. 

2 бода (члан 22, став 22) 

 

Учешће на Научном скупу „Бањалучки новембарски сусрети“ 2017. године 

2 бода (члан 22, став 22) 

 

Секретар на постдипломским студијама Студијског програма историје 

Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци, од марта 2017. до марта 

2018. године. 

2 бода (члан 22, став 22) 

 

Члан Удружења историчара Републике Српске „Милорад Екмечић“. 

2 бода (члан 22, став 22) 

 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 12 

 

Укупан број бодова прије посљедњег избора: 13 (10+3+0) 

Укупан број бодова послије посљедњег избора: 34 (14+8+12) 

Број бодова на основу просјечне оцјене с 1. и 2. циклуса студија историје  

8,85 х 10 = 88,5 

 (члан 26) 

 

Укупно: 135,5 

 

 
 

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: Филозофски факултет Универзитета у 

Бањој Луци 

Радна мјеста: Асистент на Студијском програму 

историје (од 2014) 

Чланство у научним и стручним 

организацијама или удружењима: 

Удружење 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, 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 устанци 

(1866-1878) 

Научна/умјетничка област (подаци из 

дипломе): 

Историјске и археолошке науке 

Просјечна оцјена: 10,00  

Докторске студије/докторат: 

Назив институције: Филозофски факултет Универзитета у 

Београду 

Мјесто и година одбране докторске 

дисертација: 

Наставно-научно веће Филозофског 

факултета у Београду одобрило тему 

докторске дисертације. Одлука 

(ДС/СС 05/4-02 бр. 221/1-XIII/7) 

20. фебруара 2014. године. 

Назив докторске дисертације: Аустро-Угарска и Хрвати у Босни и 

Херцеговини (1903–1914) 

Научна/умјетничка област (подаци из 

дипломе): 

(Докторска дисертација је у завршној 

фази израде).  

Претходни избори у наставна и научна 

звања (институција, звање, година 

избора) 

Филозофски факултет Универзитета у 

Бањој Луци, асистент, 2014. 

  

 

в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 

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

 

Оригинални научни рад унаучном часопису националног значаја 

 

Радован Субић, „Вилијам Стилман и Херцеговачки устанак (1875–1878)“,Гласник 

Удружења архивских радника Републике Српске, бр. 4, Бања Лука 2012, стр. 143-

159.   

 6 бодова (члан 19, став 9) 



 

Радован Субић, „Абрахам Линколн и Амерички грађански рат“, Гласник Удружења 

архивских радника Републике Српске, бр.5, Бања Лука 2013, стр. 137-154. 

                   6 бодова (члан 19, став 9) 

  

Радован Субић, „Босна у Белешкама Милана Пироћанца“, Гласник Удружења 

архивских радника Републике Српске, бр.5, Бања Лука 2013, стр. 161-167.   

                     6 бодова (члан 19, став 9) 

 

Радован Субић, „Модернизација босанске провинцијске војске у процесу америчко-

османског споразумјевања 1862. године“, Гласник Удружења архивских радника 

Републике Српске, бр.6, Бања Лука 2014, стр. 139-155. 

6 бодова (члан 19, став 9)  

 

 

Приказ књиге 

 

 

Драгољуб Р. Живојиновић, Надмени савезник и занемарено српство: британско-

српски односи (1878–1941), Београд 2011, Радови. Часопис за хуманистичке и 

друштвене науке, бр.16, Бања Лука 2012, стр. 225-229. 

1 бод (члан 19, став 43) 

 

Душко М. Ковачевић, Русија у међународним односима 1856–1894: Од Кримског 

рата до савеза са Француском, Београд 2012, Гласник Удружења архивских 

радника Републике Српске, бр.5, Бања Лука 2013, стр. 547-550. 

1 бод (члан 19, став 43) 

 

Боривоје Милошевић,Православно свештенство у друштвеном развоју Босанске 

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 (члан 19, став 43) 

 

Жан-Пол Блед,Бизмарк, Београд 2011, Радови. Часопис за хуманистичке и 

друштвене науке, бр. 17, Бања Лука 2013, стр. 209-213. 

1 бод (члан 19, став 43) 

 

Душан Берић,Устанак у Херцеговини 1852–1862, Београд – Нови Сад 1994, Гласник 

Удружења архивских радника Републике Српске, бр. 6, Бања Лука 2014, стр. 555-

560. 

1 бод (члан 19, став 43) 

 

Чедомир Антић, Неизабрана савезница: Србија и Велика Британија у Првом 

светском рату, Београд 2012, Гласник Удружења архивских радника Републике 



Српске, бр.6, Бања Лука 2014, стр. 563-565. 

1 бод (члан 19, став 43) 

 

Михаило Војводић, Стојан Новаковић у служби националних и државних интереса, 

Београд 2012, Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, бр. 6, Бања 

Лука 2014, стр. 567-569. 

1 бод (члан 19, став 43) 

 

 

Укупан број бодова прије посљедњег избора: 31 

 

 

 

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 значаја 

 

Радован Субић, Стилман и балкански устанци (1866-1878), Београд 2016. стр.147 

 

Аутор је монографију засновао на десетинама објављених извора домаће и стране 

провинијенције као и одговарајућој страноји домаћој литератури. Ријеч је о значајно 

допуњеној и измијењеној мастер тези коју је под називом Вилијам Стилман и 

балкански устанци (1866-1878) одбранио на Филозофском факултету у Београду 

октобра 2011. Критички је приказао како је Вилијам Стилман (1828–1901) у својим 

дјелима описивао узроке, ток и слом устаничких покрета на Криту (1866–1869) и 

Херцеговини (1875–1878). Вилијам Стилман био је један од пионира фотографије на 

америчком континенту и уредник једног од првих америчких часописа посвећених 

умјетности. Као амерички дипломатски представник боравио је у Риму у вријеме 

Америчког грађанског рата да би затим прешао на Крит гдје је свједочио сукобу 

критских хришћана с османском управом. Као дописник листа Тајмса љета 1875. 

долази у Херцеговину и наредних неколико година шаље низ текстова о устанку 

који је изазвао Велику источну кризу. Поред осврта на Источно питање и британско 

поимање Балканског полуострва у првој половини 19. вијека, аутор је истовремено 

написао и скицу интелектуалне биографије ове занимљиве личности која својом 

дјелатношћу и данас привлачи пажњу истраживача. 

10 бодова (члан 19, став 3) 

 

Оригинални научни рад у научном часопису националног значаја 

 

Радован Субић, „Бењамин Калај и угарско-српски планови за Босну и Херцеговину 

1868-1871.“,Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, бр.7, Бања 

Лука 2015, стр. 71-84. 

 



Бењамин Калај (1839–1903) као заједнички министар финансија Аустро-Угарске  

био је задужен за управу над Босном и Херцеговином од 1882. до 1903. У српској 

историографији овај период, познат као „Калајев режим“, релативно је добро 

истражен. Калајевој ранијој политичкој дјелатност посвећено је свега неколико 

радова. Бењамин Калај је почео дипломатску каријеру у вријеме политичких 

превирања у Хабзбуршкој монархији која је након пораза од Прусије морала да 

одустане од својих дотадашњих претензија. Компромис између аустријског и 

угарског дијела Монархије 1867. угарски политичари су првих неколико година 

посматрали као привремено рјешење и на челу с Ђулом Андрашијем водили су 

паралелну спољну политику. Млади Бењамин Калај као Андрашијев штићеник 

именован је на дужност генералног конзула Аустро-Угарске у Србији. Током  

боравка у Београдуод 18. априла 1868. до 31. маја 1875. године, водио је дневник. У 

раду се, на основу дневника и одговарајуће литературе, анализира Калајева улога у 

угарско-српским преговорима о припајању Босне Србији 1868–1871. 

 

6 бодова (члан 19, став 9) 

 

Радован Субић, „Један британски путописац о походу Омер-паше Латаса у 

Херцеговини1861.године“, Гласник Удружења архивских радника Републике 

Српске, бр. 9, Бања Лука 2017, стр. 83-96. 

 

Џорџ Арбатнот je током тромјесечног боравка у Херцеговини написао дјело 

Herzegovina, or Omer Pacha and the Christian Rebels with a Brief Account of Servia, its 

Social, Political and Financial Conditions, London 1862, које спада у оне путописе 

који су, у вријеме повећаног интереса британске јавности за прилике у европским 

провинцијама Османског царства повремено објављиваниа чији садржај је био 

усклађен с политичким интересима Велике Британије. Свјестан да је Арбатнот један 

од туркофилских путописаца, који су због своје пренаглашене русофобије у 

балканским хришћанима видјели само извршиоце руских жеља, аутор је критички 

приступио овом путопису. Указао је на чињеницу да је Омер-паша Латас веома 

необјективно приказан и да је његов поход Арбатноту послужио као повод за дјело 

апологетског карактера.  

6 бодова (члан 19, став 9) 

 

 

Прегледни научни рад у научном часопису националног значаја 

 

 

Радован Субић, „Бањалучки бој 1737. године у новијој историографији на српском 

језику“, Радови. Часопис за хуманистичке и друштвене науке, бр.25, Бања Лука 

2017, стр. 171-182. 

 

Низ ратова Хабзбуршке монархије и Османског царства довео је до постепеног 

потискивања Османлија на територије јужно од Саве и Дунава. Рат 1737–1739. 

зауставио је хабзбуршки продор према југу и устабилио границе два царства.  На 

самом почетку овог рата хабзбуршка војска заустављена је у свом продору пошто 



није успјела да заузме османско утврђење у Бањој Луци. Већина историографских 

дјела осим исхода саме битке не доноси никаква детаљнија обавјештења. Тако су 

припреме за сукоб, ток саме битке и каснији догађаји у великој мјери непознати. 

Аутор је дао преглед новије историографије на српском језику у којој је аустријско-

турски бој код Бањалуке 1737. године приказан у већем или мањем обиму. У рад су 

уврштена новија дјела српских историчара, али и дјела страних аутора објављена на 

српском језику. 

 

6 бодова (члан 19, став 12) 

 

 

 

Научни рад на научном скупу међународног значаја штампан у цјелини 

 

Радован Субић, „Гледстон и Велика источна криза (1875-1878)”, Ћоровићеви 

сусрети 2015. године: Херцеговачки устанак 1875–1878, Гацко 2016, стр. 211-232. 

 

У вријеме Велике источне кризе (1875–1878), Велика Британија се држала основног 

начела своје спољне политике, очувати превласт у Медитерану уз помоћ цјеловитог 

Османског царства. Дошло је до тада невиђене подјеле и сукоба у британској 

јавности. У раду jе приказана дјелатност британског државника Вилијама Гледстона 

(1809–1898) од избијања Херцеговачког устанка до закључивања Берлинског 

конгреса. У наведеном периоду, Гледстон се залагао за интересе балканских народа 

пркосећи доминантној политичкој струји која је балканске народе посматрала само 

као извршиоце руске политике. Гледстон је сматрао да је слобода балканских 

хришћана најбоља препрека ширењу руског утицаја. На тај начин је планирао да 

споји хришћанску солидарност и државне интересе Велике Британије. Гледстоново 

ангажовање на страни балканских хришћана против Османске царевине завршило 

се без успјеха. Он није успио да придобије критичну масу аристократа и политичке 

елите Велике Британије.  

 

5 бодова (члан 19, став 15) 

 

Радован Субић, „Трећи живот Димитрија Ђорђевића”, Ћоровићеви сусрети 2016. 

године: Писци српске историје, Гацко 2017, стр. 317-327. 

 

У животни вијек Димитрија Ђорђевића (1922–2009) стала су, по његовим ријечима, 

четири живота. Живот припадника београдске елите који је завршен нападом 

Њемачке на Југославију 1941, живот припадника равногорског покрета током 

четири године рата и политичког противника комунистичке власти након 1945, 

живот историчара и живот универзитетског професора у Санта Барбари. Овај рад 

говори првенствено о „трећем животу“ овог српског и европског историчара с 

посебном освртом на његове монографске доприносе српској историографији. 

Свјестан колико српској историографији недостају квалитетне синтезе, аутор из 

богате Ђорђевићеве библиографије посебно издваја и наглашава значај синтеза  



Националне револуције балканских народа од 1804. до 1914. и Историја Србије 

1804–1918. Прва је тек након француског, енглеског и јапанског издања објављена 

на српском. Док је друга педесет година након објављивања на грчком језику 

доживјела и своје српско издање. Аутор констатује да је српска историографија у 

међувремено дошла до низа нових сазнања али да се мало који Ђорђевићев став 

може оспорити. 

5 бода (члан 19, став 15) 

 

 

Научни рад на скупу националног значаја штампан у цјелини 

 

Радован Субић, „Страни путописци о вођи Херцеговачког устанка Мићи 

Љубибратићу“,Устанак Срба у Херцеговини и Босни 1875-1878. године(Поводом 

140 година од подизања устанка): зборник радова,Бања Лука 2016, стр. 113-123. 

 

Михајло Мићо Љубибратић (1839–1889) био је један од истакнутијих устаничких 

вођа у Херцеговини 1875. Мишљења о његовој активности иду од пренаглашавања 

до потпуног поништавања његове улоге и заслуга. Његова интригантна биографија 

још није довољно истражена. У овом раду аутор је приказао како су неки страни 

путописци (Вилијам Џ. Стилман, Едвард Кинг, Шарл Иријарт) писали о овом 

„вођи“ устанка. Критички анализирајући изнесена запажања аутор је закључио да је 

од ова три путописаца једино француски новинар и публициста Шарл Иријарт 

(1832–1896) имао дубљи увид у унутрашњу динамику устанка и супарништво које 

је постојало између кнежевина Србије и Црне Горе око утицаја на херцеговачке 

устанике. Љубибратић је био доживљаван н као човјек Србије у устанку и због тога 

су га црногорске власти потиснуле из Херцеговине. Аустроугарске власти су га 

затвориле онемогућивши му било какву улогу у даљем развоју догађаја.  

 

2 бода (члан 19, став 17) 

 

Радован Субић, „Хрватска политика у аустроугарској Босни и Херцеговини за 

вријеме српске борбе за црквено-школску аутономију“, Стотину двадесет година 

од почетка борбе српског народа у Босни и Херцеговини за црквено-школску 

самоуправу (1896–2016), Бања Лука, 2017, стр. 105-118. 

 

Аустроугарска управа је од времена окупације Босне и Херцеговине покушавала да 

води политику сузбијања националних покрета и елиминације уплива утицаја 

околних земаља на окупиране покрајине. Бењамин Калај (1839–1903) је у првој 

половини своје владавине Босном и Херцеговином инсистирао на формирању 

посебног„босанског идентитета“. У склопу активности које су требале да нагласе 

босанску посебност низом административних мјера ограничавао је идентифицирање 

босанскохерцеговачког римкокатоличког елемента као хрватског. Свјестан да је 

његова босанска политика доживјела неуспјех и да су римокатолици једини елемент 

који подржава окупацију пред крај своје владавине почео је да подстиче уплив 



хрватске политике у БиХ. Сматрао је да је „Велика Хрватска“ могућа само у 

оквирима Хабзбуршке монархије. Уовом раду аутор је анализирао политику 

босанскохерцеговачких римокатолика у периоду 1896–1905. Паралелно са борбом 

Срба за црквено-школску аутономију текло је и хрватско политичко организовање 

које је завршено формирањем Хрватске народне заједнице. 

2 бода (члан 19, став 17) 

 

Приказ књиге 

 

Боро Бронза, Аустријска политика према простору Босне и Херцеговине 1699–1788, 

Бања Лука 2012, Prilozi, br. 42, Sarajevo 2013, str. 246-247. 

1 бод (члан 19, став 43) 

 

Дејвид Фромкин, Посљедње лето Европе. Ко је започео Велики рат 1914?, Београд 

2006, Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, бр. 7, Бања Лука 

2015, стр. 403-405. 

1 бод (члан 19, став 43) 

 

Жан-Пол Блед, Франц Фердинанд, Београд 2014, Гласник Удружења архивских 

радника Републике Српске, бр. 7, Бања Лука 2015, стр. 413-415. 

1 бод (члан 19, став 43) 

 

Džon Rel, Kajzer Vilhelm II, Beograd 2015, Гласник Удружења архивских радника 

Републике Српске, бр. 8, Бања Лука 2016, стр. 431-433. 

1 бод (члан 19, став 43) 

 

Двије књиге о спољној политици Србије од 1860. до 1878. године.  Данко Леовац, 

Србија и Русија за време друге владавине кнеза Михаила (1860–1868), Београд 2015, 

и Сузана Рајић, Спољна политика Србије. Између очекивања и реалности 1868–

1878, Београд 2015, Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, бр. 9,  

Бања Лука 2017, стр. 349-352. 

1 бод (члан 19, став 43) 

 

Укупан број бодова послије посљедњег избора: 44 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 75 

 

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 није имао образовну дјелатност прије посљедњег избора. 

 

 



Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број бодова сврстаних 

по категоријама из члана 21.) 

 

Радован Субић је након избора у звање асистента децембра 2014, у љетном 

семестру академске 2014/2015, држао вјежбе из предмета Национална историја од 

почетка XIX вијека до 1918. 2. У академским годинама 2015/2016, 2016/2017. и 

2017/2018.држао је вјежбе из предмета Национална историја од почетка XIX вијека 

до 1918. 1 иНационална историја од почетка XIX вијека до 1918. 2. 

 

Студентске анкете/евалуације наставе: 

 

2014/2015: 4,69 

2015/2016 (нема податка јер анкетирање није спроведено) 

2016/2017: 4,45 

2017/2018.(зимски семестар): 4,67 

 

Укупан просјек оцјена: 4,6 

10 бодова (члан 25) 

 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 10 

 

д) Стручна дјелатност кандидата: 

Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.) 
 

Кандидат није имао стручну дјелатност прије посљедњег избора.  
 

Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 
(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.) 

 

Стручни рад у часопису националног значаја (с рецензијом): 

 

Радован Субић, „Посљедњи војни поход Омер-паше Латаса“, Радови. Часопис за 

хуманистичке и друштвене науке, бр.19, Бања Лука 2014, стр. 155-164. 

 

Омер-паша Латас (1807–1871) у српској и југословенској историографији познат је 

првенствено по смиривању покрета босанских бегова против Портиних реформи 

1850–1852, као и скором уништењу Црне Горе 1862. Остали Лотасови војни походи 

широм Османског царства спомињани су само узгредно. У овом раду аутор је први 

пут у српској историографији oпширниjе описао једну мање познату епизоду у 

Латасовој каријери – покушај да угуши устанак на Криту. Од априла до новембра 

1867. претјерано самоувјерени Латас је доживио низ неуспјеха и пораза који су 

довели у питање његову репутацију успјешног војсковође. Од потпуног уништења 

спасиле су га унутрашње устаничке слабости. Крит је напустио осрамоћен. 



оставивши османску управу у горем стању него што ју је затекао. 

2 бода (члан 22, став 4) 

 

Остале професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета које 

доприносе повећању угледа Универзитета 

 

Учешће у раду округлог стола „Устанак Срба у Херцеговини и Босни 1875-1878. 

године (Поводом 140 година од подизања устанка)“ 2015. године. 

2 бода (члан 22, став 22) 
 

Секретар Студијског програма историје Филозофског факултета Универзитета у 

Бањој Луци од марта 2015. до марта 2016. 

2 бода (члан 22, став 22) 

 

Секретар на постдипломским студијама историје Филозофског факултета 

Универзитета у Бањој Луци од марта 2016. до марта 2017. 

2 бода (члан 22, став 22) 

 

Члан комисије за спровођење квалификационих испита на другом циклусу студија 

Студијског програма историје Филозофског факултета у Бањој Луци од септембра 

2015.  

2 бода (члан 22, став 22) 

 

Члан Удружења историчара Републике Српске  „Милорад Екмечић“ 

2 бода (члан 22, став 22) 

 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 12 

 

Укупан број бодова прије посљедњег избора:31 (31+0+0) 

Укупан број бодова послије посљедњег избора:66 (44+10+12) 

Број бодова на основу просјечне оцјене с 1. и 2. циклуса студија историје: 

8,6 x 10 = 86 

 (члан 26) 

 

Укупно: 183 

 

 

 

Трећи 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: Филозофски факултет Универзитета у 



Бањој Луци 

Радна мјеста: - асистент на Студијском програму 

историје (од 2014) 

Чланство у научним и стручним 

организацијама или удружењима: 

- Удружење историчара Републике 

Српске „Милорад Екмечић” 

- Матица српска ‒ Друштво чланова 

Матице српске у Републици Српској 

  

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: Београд, 2014. 

Просјечна оцјена из цијелог студија: 9, 21. 

Постдипломске студије: 

Назив институције: Филозофски факултет Универзитета у 

Београду 

Звање: Мастер историчар 

Мјесто и година завршетка: Београд, 2014. 

Наслов завршног рада: Вилијам Дентон и Србија 1862-1880. 

Научна/умјетничка област (подаци из 

дипломе): 

Историјске и археолошке науке 

Просјечна оцјена: 9, 33. 

Докторске студије/докторат: 

Назив институције: Филозофски факултет Универзитета у 

Београду 

Мјесто и година одбране докторске 

дисертација: 

Одбрана приједлога теме докторске 

дисертације је у припреми. 

Назив докторске дисертације: Бања Лука 1969‒1991: град у 

социјализму 

Научна/умјетничка област (подаци из 

дипломе): 

(Докторска дисертација је у изради.) 

Претходни избори у наставна и научна 

звања (институција, звање, година 

избора) 

Филозофски факултет Универзитета у 

Бањој Луци, асистент, 2014. 

 

 

 



в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 

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

 

Научни рад на научном скупу међународног значаја штампан у цјелини 

 

Никола Ожеговић, „Православље у Независној Држави Хрватској”, Јасеновац, 

геноцид и злочини Независне државе Хрватске над Србима, Јеврејима и Ромима у 

Другом свјетском рату. Зборник саопштења и свједочења, Бања Лука 2014, стр. 

449-456.                                                                             5 бодова (члан 19, став 15) 

 

Укупан број бодова прије посљедњег избора: 5 

Радови послије последњег избора/реизбора 
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава  сврстаних  по категоријама из 

члана 19. или члана 20.) 

 

Оригинални научни рад у научном часопису националног значаја 

 

Никола Ожеговић, „Вилијам Дентон и Србија 1862-1880“, Гласник Удружења 

архивских радника Републике Српске, бр.7, Бања Лука 2015, стр. 49-70. 

 

Српски историчари који су се бавили британско-српским односима у XIX вијеку 

само су се узгредно дотицали личности Вилијама Дентона. Нарочито је пажњи 

историчара измицала теолошка димензија Дентоновог интересовања за источне 

хришћане. Тема којом се аутор бавио има врло широке импликације. Везана је за 

кључне историјске процесе који су захватали југоисточну Европу XIX вијека, 

попут јачања национално-ослободилачких покрета и слабљења Османског 

царства. Директно се бави сагледавањем могућих рјешења Источног питања и на 

тај начин се тиче најсложенијих међународних политичких процеса. Поред тога, 

добрим дијелом проистиче и из екуменских интересовања својствених одређеним 

црквеним круговима не само у Британији већ и у оквиру православног свијета 

тога времена. У овом раду аутор је покушаво да представи све аспекте 

Дентоновог рада. Приказује, колико су му то допустили доступни извори и 

литература, његов публицистички и филантропски рад као и екуменски интерес 

који је показивао при контактима са високом јерархијом Српске цркве. Иако су 

Дентонова дјела преведена на српски језик, до сада није било овако свеобухватног 

покушаја да се представе његове везе са српским народом и Српском црквом. 

 

6 бодова (члан 19, став 9) 

 

Никола Ожеговић, „Исихазам, историјски и теолошки аспекти”,Годишњак 

Друштва чланова Матице српске у Републици Српској, 4-5, Бања Лука 2014-2015, 

стр. 401-417. 

 

Исихастички покрет је дуго у историјској науци био скрајнут усљед 



усредсређености истраживача на период васељенских сабора као на најважније 

раздобље црквене историје. Аутор у раду прати развој исихастичке духовности, 

тражећи њене елементе још у ранохришћанском периоду. У главним цртама су 

представљени животи и учења Григорија Синаита и Григорија Паламе, двије 

најзначајније личности исихастичког покрета. Рад се бави и теолошко-

философским контроверзама које је изазивала ова специфична 

источнохришћанска духовност средином XIV вијека у Византији. Представљене 

су основне теолошко-философске позиције сукобљених страна. Размотрен је и 

општи историјски контекст у коме је исихазам однио коначну превагу, постајући, 

од наизглед маргиналне појаве ограничене на монашке кругове, обиљежје читаве 

позновизантијске културе и духовности. Прихватање исихазма имало је, 

посредно,  велики културноисторијски значај и за све народе који су се налазили у 

византијској орбити. Насупрот западноевропско хуманизму, на православном 

истоку је исихазам постао обиљежје епохе.  

 

 6 бодова (члан 19, став 9) 

 

Никола Ожеговић, „Улазак у Ханан: историјска и теолошка перспектива”. 

Богословље. Часопис Православног богословског факултета, бр. 2, Београд 2017, 

стр. 28-45. 

 

Библијско предање о изласку изабраног народа и насељавању Обећане земље 

представља основу јеврејског идентитета и окосницу цјелокупног библијског 

текста. У раду аутор разматра основне проблеме у вези са поменутим предањем. 

Предање је размотрено из неколико аспеката да би се реконструисао историјски 

контекст и сагледало његово теолошко значење. Прво се разматрају различите 

школе мишљења када је у питању приступ библијском тексту као историјском 

извору. Оне су се кретале у распону од хиперкритицизма њемачког библисте 

Јулијуса Велхаузена до конзервативних становишта америчког учењака и 

оснивача библијске археологије Вилијама Ф. Олбрајта. Затим се пружа библијски 

приказ уласка изабраног народа у Ханан. Потом се критички посматрају 

библијски извјештаји (Књига Исуса Навина и Књига о судијама) и на крају се 

износе најпознатије теорије које су настојале да објасне најранији период историје 

Израела. Аутор закључује да у савременој библистици преовлађује социолошки 

приступ проблему настанка Израела као заједнице. У погледу предања о освајању 

Ханана, закључује да, иако оно садржи магловите успомене на рану историју 

Израела, ипак треба бити читано као теологија а не као историја. 

 6 бодова (члан 19, став 9) 

 

Научни рад на скупу националног значаја штампан у цјелини 

 

Никола Ожеговић, „Први демократски избори у Краљевини СХС на примјеру 

Босанске Крајине“, Ličnost i društvo. Poželjne osobine i društvene vrijednosti, (ur. Đ. 

Čekrlija), Banja Luka 2016, str. 15-21. 

 



Вријеме од проглашења Краљевине СХС (1. децембар 1918) до избора за 

Уставотворну скупштину (28. новембар 1920) било је испуњено политичким 

превирањима условљеним изузетно неповољним спољнополитичким приликама 

као и бројним унутрашњим проблемима у виду националне, вјерске и социјалне 

хетерогености становништва које се готово преко ноћи нашло у новој, заједничкој 

држави. Југословенска идеја, стварана од стране елите, није се могла у потпуности 

спровести у живот усљед бројних препрека. У раду је аутор приказао политичко 

организовање у новоствореној држави са посебним освртом на Босну и 

Херцеговину односно Босанску Крајину. Приказана су и основна програмска 

начела најкрупнијих политичких странака, најважнији моменти у предизборној 

агитацији и изборни резултати. Показало се да је, на простору Босанске Крајине, 

национално одушевљење усљед уједињења са Краљевином Србијом било праћено 

очекивањем рјешења аграрног питања као најважнијег питања крајишких сељака. 

То очекивање се исказало кроз подршку Савезу тежака односно Земљорадничкој 

странци на првим изборима. Такође, у раду је указано на покушаје да се, 

отварањем „муслиманског питања“, очувају постојећи социјални односи у Босни 

и Херцеговини. 

2 бода (члан 19, став 17) 

 

Никола Ожеговић, „Британско јавно мњење и Велика источна криза“,Устанак 

Срба у Херцеговини и Босни 1875-1878. године (Поводом 140 година од подизања 

устанка): зборник радова, Бања Лука 2016, стр. 151-160. 

 

Почетак раздобља новог европског империјализма био је обиљежен Великом 

источном кризом. У том контексту, једно од кључних питања био је српски 

национално-ослободилачки покрет. Аутор је у раду приказао реаговање британске 

јавности на дешавања на Балканском полуострву у периоду 1875-1878 године. 

Нагласак је стављен на онај дио јавног мњења који је, за разлику од британске 

владе која је у годинама Велике источне кризе водила политику „очувања 

Турске”, не само имао слуха за борбу балканских народа за националну и 

социјалну еманципацију, већ је узео непосредно учешће у тој борби. Радило се 

првенствено о припадницима тзв. „Високе цркве“ која је цјелокупном 

антитурском расположењу давала хришћанско обиљежје. Најкрупнија политичка 

личност која је дијелила исто расположење био је вођа британских либерала 

Вилијам Еварт Гледстон. Велика источна криза је као ријетко које политичко 

питање подијелила Британце и довела до оштрих полемика и сукоба. У суштини 

тих сукоба лежала је једна нова, врло значајна појава-русофобија. Питање 

„очувања Турске“ било је повезано са питањем улоге Русије у европској и 

свјетској политици. 

 

2 бода (члан 19, став 17) 

 

Лексикографска јединица у научној публикацији националног значаја 

 

Никола Ожеговић, „Црквена историја“, Лексикон библијске егзегезе, (ур. Р. Кубат 



и П. Драгутиновић), Београд 2018, стр. 491-493. 

                                                                                                  3 бода (члан 19, став 34) 

 

Приказ књиге 

 

Приказ књиге Аргентински роман Драге Пилсела, Радови. Часопис за 

хуманистичке и друштвене науке, бр. 4, Бања Лука 2016, стр. 167-170. 

1 бод (члан 19, став 43) 

 

Милош Ковић, Упоришта: Чланци, интервјуи и беседе. Београд 2016, Политеиа. 

Научни часопис Факултета политичких наука у Бањој Луци за друштвена 

питања,год. 8, бр. 14, Бања Лука, стр. 152-155.                     1 бод (члан 19, став 43) 

 

Славојка Бештић-Бронза. Уједињење Њемачке и југословенско јавно мнијење. 

Бања Лука, 2017, Токови историје. Часопис Института за новију историју Србије, 

1/2018, Београд 2018, стр. 231-235.                                        1 бод (члан 19, став 43) 

 

Dragan Markovina. Jugoslavenstvo poslije svega. Zemun 2016. Токови историје. 

Часопис Института за новију историју Србије, 1/2018,  Београд 2018, стр. 224-227. 

                                                                                                    1 бод (члан 19, став 43) 

 

Укупан број бодова послије посљедњег избора: 29 

 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 34 

 

г) Образовна дјелатност кандидата: 

Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  сврстаних по 

категоријама из члана 21.) 

 

Други облици међународне сарадње  

(конференције, скупови, радионице, едукација у иностранству) 

 

Учешће на Шестој међународној конференцији о Јасеновцу у организацији 

Удружења „Јасеновац-Доња Градина“ у Бањој Луци (19-20. мај 2014). 

 

3 бода (члан 21, став 10) 

 

Укупан број бодова прије посљедњег избора: 3 

 

 



Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број бодова 

сврстаних по категоријама из члана 21.) 

 

Никола Ожеговић је након избора у звање асистента децембра 2014, у љетном 

семестру академске 2014/2015, држао вјежбе из предмета Историја Југославије 

1941-1991 на Студијском програму историје и из изборног предмета Историја на 

Студијском програму учитељског студија. У академским годинама 2015/2016, 

2016/2017. и 2017/2018.држао је вјежбе из предмета Историја Југославије 1918-

1941, Историја Југославије 1941-1991 и Културно насљеђе јужнословенских 

народа на Студијском програму историје и изборног предмета Историја на 

Студијском програму учитељског студија.  

 

Студентске анкете/евалуације наставе: 

 

2014/2015: 4, 31 

2015/2016 (нема податка јер анкетирање није спроведено) 

2016/2017: 3, 52 

2017/2018. 4, 10 

 

Укупан просјек оцјена: 3,97 бодова 8 бодова (члан 25) 

 

Укупан број бодова послије посљедњег избора: 8 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 11 

 

д) Стручна дјелатност кандидата: 

Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.) 
 

Кандидат  није имао стручну дјелатност прије посљедњег избора. 

 

Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 
(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.) 

 

Реализован национални стручни пројекат у својству сарадника на пројекту 

 

Образовање о холокаусту, геноцидима у Независној Држави Хрватској и 

превенцији геноцида, семинар за професоре и наставнике историје у основном и 

средњем образовању Републике Српске, I степен, 2016.  

1 бод (члан 22, став 12)  

 

 

Образовање о холокаусту, геноцидима у Независној Држави Хрватској и  

превенцији геноцида, семинар за професоре и наставнике српског језика и 



књижевности у основном и средњем образовању Републике Српске, 2016‒2017.  

 

 1 бод (члан 22, став 12) 

 

Остале професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета  

које доприносе повећању угледа Универзитета 

 

Историјски час на тему „Југославија и Совјетски Савез у Другом свјетском рату“ 

у Руском културном центру у Бањој Луци (7. мај 2015). 

                                                                                                  2 бода (члан 22, став 22) 

 

Учешће на округлом столу „Устанак Срба у Херцеговини и Босни 1875-1878. 

године“ у организацији Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци (12. 

јун 2015.                                                                                  2 бода (члан 22, став 22) 

 

Учешће у својству ментора и рецензента у пројекту „Млади и Дејтон: 20 година 

послије“ у организацији Студентске организације Факултета политичких наука 

Универзитета у Бањој Луци (29. јун-27. новембар 2015). 

                                                                                                  2 бода (члан 22, став 22) 

 

Учешће у научно-истраживачком пројекту „Пожељне особине политичара у 

изборној 2016. години“ у организацији Филозофског факултета Универзитета у 

Бањој Луци и Фондације „Фридрих Еберт“ (јануар-септембар 2016). 

                                                                                                  2 бода (члан 22, став 22) 

 

Учешће у својству рецензента на Међународном студентском симпозијуму 

„Наративи и политичка истина у контексту хуманистике“ на Филозофском 

факултету Универзитета у Бањој Луци (12-13. мај 2017). 

                                                                                                  2 бода (члан 22, став 22) 

 

Рецензија монографије Платона (Јовића), Епископ бањалучки и сремски др Андреј 

(Фрушић), Бања Лука 2017.                                                   2 бода (члан 22, став 22) 

 

Модератор предавања „Италија и Балкан од италијанског уједињења до Првог 

свјетског рата“ др Ђордана Мерлика (Универзитет Ла Сапиенца, Рим) на 

Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци (18. мај 2018). 

                                                                                                  2 бода (члан 22, став 22) 

 

Учешће у панел дискусији „Радикалне идеологије, јуче, данас, сутра“ на Седмој 

међународној конференцији о Јасеновцу у организацији Удружења „Јасеновац-

Доња Градина“ у Бањој Луци (22. мај 2018).                     2 бода (члан 22, став 22) 



 

Учешће у панел дискусији „Вијековно страдање и затирање Срба у Босни и 

Херцеговини“ у оквиру Форума бораца Републике Српске (26. јун 2018). 

2 бода (члан 22, став 22) 

 

Члан Матице српске и Друштва чланова Матице српске у Републици Српској 

                                                                                                  2 бода (члан 22, став 22) 

 

Члан Удружења историчара Републике Српске  „Милорад Екмечић“ 

2 бода (члан 22, став 22) 

 

Укупан број бодова послије посљедњег избора: 24 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 24 

 

Укупан број бодова прије посљедњег избора:8 (5+3+0) 

Укупан број бодова послије посљедњег избора: 61 (29+8+24) 

Број бодова на основу просјечне оцјене с 1. и 2. циклуса студија историје:  

9,18 x 10 = 91,80 

Број бодова на основу просјечне оцјене са студија теологије, који је признат као 

интегрисани студијски програм (300 ECTS), на којем се стиче звање мастера: 9,21 x 

10 = 92,10 

(члан 26) 

 

Укупно: 252,9  

 

 

Четврти кандидат 

 

а) Основни биографски подаци : 

 

Име (име оба родитеља) и презиме: Драженко (Жарко и Нада) Ђуровић 

Датум и мјесто рођења: 26. октобар 1986, Сарајево. 

Установе у којима је био запослен: (Из достављених докумената није 

видљиво да ли је кандидат био 

запослен и гдје.)  

Радна мјеста: (Из достављених докумената није 

видљиво на којим мјестима је 

кандидат био запослен.)  

Чланство у научним и стручним 

организацијама или удружењима: 

(Из достављених докумената није 

видљиво да ли је кандидат члан 

научних и стручних организација или 

удружења.) 



  

 

 

б) Дипломе и звања: 

Основне студије 

Назив институције: Филозофски факултет Универзитета 

у Источном Сарајеву 

Звање: Професор историје 

Мјесто и година завршетка: Пале, 2015. 

Просјечна оцјена из цијелог студија: 8,47 

Постдипломске студије: 

Назив институције: Филозофски факултет Универзитета 

у Београду 

Звање: Мастер историчар 

Мјесто и година завршетка: Београд, 2016.  

Наслов завршног рада: Рогатички и соколачки срез 1945-

1949. 

Научна/умјетничка област (подаци из 

дипломе): 

Историјске и археолошке науке 

Просјечна оцјена: 9,67 

Докторске студије/докторат: 

Назив институције: Филозофски факултет Универзитета 

у Београду 

Мјесто и година одбране докторске 

дисертација: 

(Докторска дисертација је у изради.) 

Назив докторске дисертације: Босна и Херцеговина у Југославији 

1945-1958.  

Научна/умјетничка област (подаци из 

дипломе): 

(Докторска дисертација је у изради.) 

Претходни избори у наставна и научна 

звања (институција, звање, година 

избора) 

Кандидат није био биран у наставна и 

научна звања. 

  

 

в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 

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

 

Оригинални научни рад у научном часопису националног значаја 

 

Драженко Ђуровић, „Сарајевска штампа о стварању Бановине Хрватске и 

преуређењу Краљевине Југославије 1939-1941“, Архив. Часопис Архива 

Југославије, год. XVIII, бр. 1-2, Београд 2017, стр. 75-92. 

 



 

Аутор је анализирао писање штампе у Сарајеву, у вези са српско-хрватским 

спором око преуређења југословенске државе. Ријач је о изузетно озбиљном 

проблему, који је оптерећивао односе између Срба и Хрвата и доводио у кризу 

и сам опстанак Краљевине Југославије. Једна од кључних ставки тог спора био 

је статус Босне и Херцеговине, који је нарочито дошао до изражаја при 

стварању Бановине Хрватске. У ствари, сарајевска штампа, закључио је аутор, 

осликала је све противурјечности српско-хрватског Споразума из 1939. године, 

показујући колико су били супростављени национални и политички интереси. 

Писање сарајевске штампе било је одраз национално и вјерски хетерогене 

средине, а управо су националне, вјерске и политичке супротности на 

територији Босне и Херцеговине прерастале у нетрпељивост и мржњу, која је 

своју кулминацију доживјела за вријеме рата од 1941. до 1945. године.  

 

6 бодова (члан 19, став 9) 

 

 

Драженко Ђуровић, „Министри информбировци у Влади Народне Републике 

Босне и Херцеговине 1948. године“, Гласник Удружења архивских радника 

Републике Српске, бр. 9, Бањалука 2017, стр. 227-242. 

 

У раду су анализирани чиниоци који су довели до колебања појединих чланова 

Владе НР БиХ за вријеме сукоба КПЈ и Југославије са Информбироом 1948. 

године. Аутор је објаснио шта су узроци изношења ставова који су били у 

супротности са званичном партијском и државном политиком, као и шта су 

узроци промјена њиховог мишљења и враћања на позиције вођства КПЈ, за 

вријеме једног од највећих политичких ломова у историји социјалистичке 

Југославије. Због прихватања става партијског и државног руководства, нико 

од колебљивих чланова Покрајинског комитета КПЈ за Босну и Херцеговину 

није био кажњен, али, како истиче аутор, оштрица партијске репресије била је 

усмјерена на тројицу министара, премда су и они заузели истовјетан став као и 

врх босанскохерцеговачке партијске организације. Тројица министара били су 

смијењени и скључени из КПЈ.  

 

6 бодова (члан 19, став 9) 

 

Радови послије последњег избора/реизбора 
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава  сврстаних  по категоријама из 

члана 19. или члана 20.) 

 

Кандидат није био биран у наставна и научна звања, па и нема објављене 

радове након посљедњег избора/реизбора.  

 



 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 12 

 

 

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 није имао образовну дјелатност. 

 

Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број бодова 

сврстаних по категоријама из члана 21.) 

 

Кандидат није имао образовну дјелатност. 

 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 0 

 

 

д) Стручна дјелатност кандидата: 

Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.) 

 

Кандидат није имао стручну дјелатност. 

 

Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 
(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.) 

 

Кандидат није имао стручну дјелатност. 

 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 0 

 
Укупан број бодова прије посљедњег избора: 12 (12+0+0) 

Укупан број бодова послије посљедњег избора: 0 (0+0+0) 

Број бодова на основу просјечне оцјене с 1. и 2. циклуса студија историје:  

8,60 x 10 = 86 

 

(члан 26) 

 

Укупно: 98 

 

 

 



III. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

 

На конкурс за избор сарадника за ужу научну област Национална историја, који је 

објављен 13. јуна 2018. у дневном листу Глас Српске, као и на веб страници 

Универзитета у Бањој Луци, пријавила су се четири кандидата:  

 

Стојанка Лужија, Радован Субић, Никола Ожеговић и Драженко Ђуровић.  

 

Увидом у њихове пријаве на конкурс и приложену документацију, Комисија је 

закључила да су сви кандидати доставили сва документа предвиђена конкурсом. 

 

На основу вредновања научне, образовне и стручне дјелатности кандидата, као и на 

основу њиховог просјека оцјена, Комисија је успоставила сљедећу ранг листу: 

 

 

1. Никола Ожеговић, 252,9 бодова 

2. Радован Субић, 183 бода 

3. Стојанка Лужија, 135,5 бодова 

4. Драженко Ђуровић, 98 бодова 

 

 

У складу са Законом о високом образовању Републике Српске, Статутом 

Универзитета у Бањој Луци и Правилником о поступку и условима избора 

наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци, Комисија сматра да Никола 

Ожеговић, Радован Субић и Стојанка Лужија испуњавају све услове за избор у 

звање вишег асистента за ужу научну област Национална историја.  

 

Ријеч је о кандидатима који су 2014. изабрани у звање асистента за ужу научну 

област Национална историја на Филозофском факултету Универзитета у Бањој 

Луци и који су у протеклом периоду, својим цјелокупним радом на Студијском 

програму историје Филозофског факултета у Бањој Луци, сасвим оправдали указано 

повјерење. Никола Ожеговић, Радован Субић и Стојанка Лужија остварили су веома 

високу укупну просјечну оцјену са 1. и 2. циклуса, а појединачна просјечна оцјена 

са првог и са другог циклуса студија, за предложене кандидате, износи знатно преко 

8,0, што је и кључни Законом предвиђени услов за избор у звање вишег асистента 

(члан 77, став б). Они су објавили по неколико научних радова, учествовали на 

научним скуповима и показали веома добре наставничке способности. Уз то, са 

успјехом похађају докторске студије и раде докторске дисертације. Њихов 

досадашњи ангажман и превазилази услове који се постављају пред кандидате који 

се бирају у звање вишег асистента.  

 

Комисија сматра да је и Драженко Ђуровић добар кандидат, који такође има 

објављене радове, који је са високим просјеком завршио студије првог и другог 

циклуса и који похађа докторске студије, али који има знатно мањи укупни збир 

бодова од троје кандидата, који већ раде као асистенти на Студијском програму 



историје Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци. 

 

Због свих наведених чињеница, Комисија предлаже Наставно-научном вијећу 

Филозофског факултета и Сенату Универзитета у Бањој Луци да ма Николу 

Ожеговића, ма Радована Субића и ма Стојанку Лужију изаберу у звање вишег 

асистента за ужу научну област Национална историја.  

  
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 

 

 

У Бањој Луци, 7. септембра 2018. 

 

 

 

 

Потпис чланова комисије: 

1.  

 

 

Др Горан Латиновић, ванредни професор 

Филозофског факултета Универзитета у 

Бањој Луци, ужа научна област 

Национална историја, предсједник 

 

 

2. 

 

Др Милош Ковић, ванредни професор 

Филозофског факултета Универзитета у 

Београду, ужа научна област Општа 

историја, члан 

 

 

3. 

 

Др Боривоје Милошевић, доцент 

Филозофског факултета Универзитета у 

Бањој Луци, ужа научна област 

Национална историја, члан 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 


