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Састав комисије: 

а) Др Владан Гавриловић, редовни професор за ужу научну област Национална 

историја модерног доба, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду, 

предсједник 

б) Др Горан Васин, ванредни професор за ужу научну област Национална 

историја модерног доба, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду, 

члан 

в) Др Драгиша Васић, ванредни професор за ужу научну област Помоћне 

историјске науке, Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци, члан 

 

Пријављени кандидати 

Др Боривоје Милошевић и др Бошко Бранковић 

II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

Први кандидат 

а) Основни биографски подаци : 

Име (име оба родитеља) и презиме: Боривоје (Миодраг и Загорка) 

Милошевић 

Датум и мјесто рођења: 25. фебруар 1977. године, Бања Лука 

Установе у којима је био запослен: - НЕС радио, Бања Лука 

- Филозофски факултет Универзитета у 

Бањој Луци 

Радна мјеста: Водитељ радијског програма, новинар, 

уредник (1997–2007) 

- Асистент на Одсјеку за историју 

(2008–2012) 

- Виши асистент на Одсјеку за историју 

(2012–2014) 

- Доцент 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, 2007. 

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, 2011. 

Наслов завршног рада: Православно свештенство као фактор 

друштвеног развоја Босанске Крајине у 

другој половини XIX и почетком XX 

вијека 

Научна/умјетничка област (подаци из 

дипломе): 

Магистар историјских наука 

(национална историја) 

Просјечна оцјена: 8.57 

Докторске студије/докторат: 

Назив институције: Филозофски факултет Универзитета у 

Бањој Луци 

Мјесто и година одбране докторске 

дисертација: 

Бања Лука, 2014. 

Назив докторске дисертације: Српско православно свештенство у 

Босни и Херцеговини у аустроугарском 

раздобљу (1878–1918) 

Научна/умјетничка област (подаци из 

дипломе): 

Доктор историјских наука (национална 

историја) 

Претходни избори у наставна и научна 

звања (институција, звање, година 

избора) 

Филозофски факултет Универзитета у 

Бањој Луци, асистент, 2008. 

Филозофски факултет Универзитета у 

Бањој Луци, виши асистент, 2012.  

Филозофски факултет Универзитета у 

Бањој Луци, доцент, 2014. 

  

в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 

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

Боривоје Милошевић, Православно свештенство у друштвеном развоју Босанске 

Крајине у другој половини XIX и почетком XX вијека, Бања Лука 2012.  

(10 бодова) 

 

Боривоје Милошевић, Дјеловање Народне одбране у Босни и Херцеговини од 

стварања организације до почетка Другог свјетског рата, у: Радови Филозофског 

факултета – часопис за хуманистичке и друштвене науке, бр. 12, Бања Лука 2009, 

221–240. 

(6 бодова) 
 

Боривоје Милошевић, Мис Аделина Ирби (1833–1911). Један вијек од смрти српске 

добротворке, у: Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, бр. 3, 

Бања Лука 2011, 89–99. 

(6 бодова)  

 



Боривоје Милошевић, Светозар Милетић и устанак у Босни и Херцеговини 1875–

1878, у: Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, бр. 4, Бања Лука 

2012, 131–141. 

(6 бодова)  

 

Боривоје Милошевић, Новинска читуља као извор за проучавање живота 

православног свештенства – примјер часописа Источник, у: Гласник Удружења 

архивских радника Републике Српске, бр. 5, Бања Лука 2013, 199–206. 

(6 бодова)  
 

Боривоје Милошевић, Прогон православног свештенства Босанске Крајине у Првом 

свјетском рату, у: Српске студије, бр. 4, Београд 2013, 303–320. 

(6 бодова)  

 

Боривоје Милошевић, Православно свештенство Босанске Крајине у устанку 1875–

1878. године, у: Зборник за историју БиХ, бр. 7, Београд 2013, 239–255.  

(6 бодова) 

 

Боривоје Милошевић, Два писма генерала Стјепана Саркотића, у: Гласник 

Удружења архивских радника Републике Српске, год. VI, бр. 6, Бања Лука 2014, 

417–422. 

(6 бодова) 

 

Боривоје Милошевић, Прилог биографији Марка С. Поповића, православног 

свештеника и публицисте, у: Видослов, год. XXI, бр. 61, Требиње 2014, 159–163. 

(6 бодова) 

 

Боривоје Милошевић, Вукови у јагњећој кожи – неке предрасуде о фанариотским 

владикама у Босни и Херцеговини, у: Зборник радова Култура и образовање – 

детерминанте друштвеног прогреса (достигнућа, домети, перспективе), Бања Лука 

2010, 223–234. 

(3 бода)  
 

Боривоје Милошевић, Muhamed Ali-paša, Ljetno putovanje u Bosnu i Hercegovinu 

(Sarajevo 2008), у: Радови Филозофског факултета – часопис за хуманистичке и 

друштвене науке, бр. 17, Бања Лука 2013, 215–217. 

(1 бод)  

 

Боривоје Милошевић, Здравка Радуловић, Библиографија часописа Дабро-босански 

источник 1887-1911, (Београд 2010), у: Гласник Удружења архивских радника 

Републике Српске бр. 6, Бања Лука 2014, 561–562. 

(1 бод)  

 

Укупан број бодова прије последњег избора: 63 

 

 



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 

 

Боривоје Милошевић, Српска православна црква и свештенство у Босни и 

Херцеговини у Првом свјетском рату, Андрићград-Вишеград 2016. 

Српска историјска наука је у претходном раздобљу јавности понудила више наслова 

који Велики рат освјетљавају из различитих углова. Уз свега неколико изузетака, 

ријетка су дјела која за предмет истраживања имају страдање Српске православне 

цркве у рату. О Српској православној цркви и свештенству, те њиховом положају и 

животу у Босни и Херцеговини током Првог свјетског рата, није много писано. 

Православно свештенство је третирано као основа противдржавне пропаганде, па је 

сходно томе страдање овог друштвеног слоја попримило изузетне размјере. 

Свештенство је од стране власти означено за носиоца великосрпских идеја у земљи, 

те се нетом послије сарајевског атентата нашло на удару аустроугарских власти. 

Број убијених свештеника и оних који су се током рата нашли на оптуженичким 

клупама, у логорима и затворима, свједочи о намјерама власти да сасвим затре ову 

грану народне интелигенције. Прогоне парохијских свештеника пратило је 

уништење православних цркава и манастира, те пљачкање културног и духовног 

блага смјештеног у њима. Аутор је по први пут у српској историографији дао 

свеобухватан и цјеловит приказ страдања српског свештенства у Босни и 

Херцеговини, што представља феномен до сада занемариван у науци. Монографија 

је послужила као материјал за републичко такмичење ђака средњих школа из 

историје одржано 21. маја 2018. године на Филозофском факултету у Бањалуци. 

Рецензенти монографије били су др Радмила Радић (Београд) и др Бошко Бранковић 

(Бања Лука).     

 

Садржај:  

Предговор 

1. Уводна разматрања 

2. Српска православна црква у Босни и Херцеговини током 

аустроугарске управе (1878–1914) 

3. Прилике у Босни и Херцеговини послије Сарајевског 

атентата  

3.1. Антисрпске демонстрације у покрајинама  

3.2. Реакције становништва Босне и Херцеговине 

на атентат и објаву рата 

3.3. Забрана рада српским националним институцијама  

4. Прогони православног свештенства током рата 

4.1. Свештенство у таоцима, логорима и Поћорекове 

„алеје од вјешала“ 

4.2. Добојски логор 

4.3. Логор у Араду 

4.4. Недоумице око броја страдалих свештеника 



у Босни и Херцеговини  

5. Православно свештенство на велеиздајничким 

процесима у Босни и Херцеговини 

5.1. Велеиздајнички процес у Бањој Луци 

5.2. Процес свештенику Дамјану Ђурици и другима  

6. Страдање православних цркава и манастира 

у Босни и Херцеговини током рата 

7. Православно свештенство у хуманим мисијама 

збрињавања страдалника током рата 

7.1. Аустроугарска ратна пропаганда и 

Српска православна црква 

7.2. Акције спашавања дјеце и сиромашних од глади 

8. Српска православна црква и свештенство у данима 

ослобођења и уједињења 

8.1. Слом аустроугарских власти и формирање 

Народних вијећа 

8.2. Српска православна црква у Босни и Херцеговини 

према уједињењу у заједничку државу 

Закључак 

Summary 

Извори и литература  

Биљешка о аутору 

10 бодова (члан 19, став 3) 

 

Боривоје Милошевић, Бањалука у борби за ослобођење и уједињење – поводом 

једног вијека од завршетка Првог свјетског рата, Бањалука 2018. 

 

Бањалука је у Први свјетски рат ушла као један од шест окружних градова Босне и 

Херцеговине те уједно политички, привредни и културни центар Босанске Крајине. 

Рат је са собом донио корјените промјене у свим друштвеним сферама. Срби у 

Бањалучком округу били су изложени суровој политичкој и војно-полицијској 

репресији, која је погодила становништво свих узраста и друштвених положаја. Рат 

је Бањалуци донио привредно пропадање, сиромаштво и глад. Заразне болести, 

попут пјегавог тифуса и грипа, масовно су односиле животе у посљедњој ратној 

години. Иако су први српски војници боравили у граду на Врбасу већ половином 

новембра 1918. године, свечани улазак батаљона 13. пука „Хајдук Вељко“ догодио 

се 21. новембра 1918. године. Незадовољно због несналажења и предугог 

оклијевања власти у Сарајеву и Загребу, бањалучко Народно вијеће прогласило је 

27. новембра 1918. године директно сједињење са Србијом. Био је то коначни израз 

вијековних народних жеља за слободом и стварањем заједничке државе. На основу 

доступних извора и литературе, аутор је дао детаљан опис слома аустроугарске и 

формирања народне (југословенске) власти у Бањалуци у једном од најважнијих и 

најсложенијих периода у историји града.  Монографију је објавио Архив Републике 

Српске. Рецензенти су били др Драгиша Васић и др Бошко Бранковић.  

 

 



Садржај:  

 

Ријеч издавача 

Видовдан 1914. у Бањалуци 

Репресија 

Економско посртање, глад и сиромаштво 

Велеиздајнички процеси 

Пад црног орла и формирање народних власти  

„Данас смо коначно устали из мртвих“ 

Први дани слободе 

Обнова политичког живота 

Извори и литература 

О аутору 

Сажетак 

Summary 

Резоме 

Zusammengfassung 

10 бодова (члан 19, став 3) 

 

Уређивање научне монографије или тематског научног зборника националног 

значаја 

 

Зборник радова: Устанак Срба у Херцеговини и Босни 1875–1878.године, приредили 

Бошко М. Бранковић, Боривоје Милошевић, Бања Лука 2016. 

 

Организацијом Округлог стола: Устанак Срба у Херцеговини и Босни 1875-1878. 

године, одржаног 12. јуна 2015. године, Студијски програм за историју Филозофског 

факултета Универзитeта у Бањој Луци желио је да адекватно, у оквирима науке, 

обиљежи 140 година од почетка овог значајног историјског догађаја за српски народ 

у Републици Српској и Босни и Херцеговини, једног од најважнијих у новијој 

историји. Стање српског народа у османским покрајинама Херцеговини и Босни 

прије избијања устанка 1875. било је тешко, феудални притисак несношљив, 

сељаштво изложено бездушној експлоатацији. Држава је умјесто десетине узимала 

петину, док су спахије умјесто трећине потраживале половину. Наведено потврђују 

извјештаји аустроугарских граничара добијени од српских бјегунаца са турске 

стране који су се жалили на правну несигурност, неједнакост хришћана и 

муслимана пред законом, многобројне злоупотребе при сакупљању пореза и 

прогоне српских свештеника. Основни узрок избијања српског устанка у Босни, 

слично као у Херцеговини, налазило се у заоштреним социјално-економским 

односима. Неуспјеле реформе из XIX вијека гурале су Османско царство у све 

дубљу политичку и економску кризу. Хатишериф од Гилхане из 1839. у Босни и 

Херцеговини наишао је на жилав отпор муслиманског становништва. Покушај да се 

Хатихумајуном 1856. уреде односи у покрајинама остао је мртво слово на папиру и 

само је појачао отпор муслиманских феудалаца централним властима. Супротности 

између феудалаца и кметова у Босни и Херцеговини одражавале су се и као 

супротности између муслимана и хришћана, тачније социјалну подвојеност пратила 



је вјерско-национална, што је устанцима из XIX вијека давало вид огорчене вјерске 

борбе. Порески притисак на хришћане био је нарочито изражен у Босанској 

Крајини. Свједочанства о избијању устанка у Босни 1875. повезују тај догађај са 

прикупљањем десетине и одбијањем сељака да је плате. Убрзо су социјални мотиви 

устанка нестали пред политичким циљевима националног ослобођења. Српски 

устаници су од турског султана тражили слободу вјере, укидање кулука и приреза 

на десетину, олакшице приликом убирања десетине, заштиту од насиља државних 

органа и домаћих муслимана, као и једнакост народа пред законом. Иако су 

устаничке вође позивале босанске муслимане на заједничку борбу против турске 

управе, класне и вјерске супротности спријечиле су било какву сарадњу хришћана и 

муслимана. Српски устанак у Босни и Херцеговини 1875-1878. за посљедицу је имао 

изазивање Велике источне кризе, у коју су, поред Србије и Црне Горе, биле 

уплетене Турска, Русија и Аустроугарска. Након избијања српског устанка у 

Херцеговини и Босни, у Србији је јавно мњење било подјељено, од присталица 

устанка до противника. Истовремено, Русија и Аустроугарска вршиле су притисак 

на званични Београд, да се не уплиће у унутрашњи проблем Османског царства. 

Међутим, национално настројена струја, вођена идејом ослобођења српског народа 

од турског јарма, одлучила се за рат против царевине са циљем ослобођења и 

уједињења српског народа. Новосадска Застава је септембра 1875. упутила позив 

„пријатељима народног ослобођења“ да широм свих „српских и хрватских 

покрајина“ оснују одборе и пододборе за прикупљање помоћи устаницима и 

избјеглицама које су из Босне бјежале преко Саве. Истовремено је објављен 

Манифест огољеле босанске раје којим је објављен рат турском султану и његовим 

великашима. Објава рата Србије Турској, 30. јуна 1876. имала је великог одјека код 

српских устаника у Босни, који су 2. јула прогласили уједињење Босне са Србијом, 

те се одлучили да са браћом у Србији дијеле судбину, ма каква она била. Као 

одговор на српске потезе у Мостару је у љето 1876. бискуп Анђео Краљевић објавио 

проглас у којем се наводи да се католици, под условом да султан не задржи земљу 

под својом влашћу, желе сјединити са Аустроугарском. Међутим, колико је српска 

објава рата Турској имала позитиван одјек међу устаницима у Босни и подгријала 

њихове наде у коначно ослобођење, толико је српски пораз у бици на Ђунису и 

проглашење примирја у марту 1877. између Србије и Турске значио негативан 

заокрет Србије у односу према устанку. Обзиром да више није била у могућности да 

материјално помаже устаничке акције на Тромеђи и уопште у Босни и Херцеговини, 

из српске владе устаницима су стизали савјети да помоћ траже у Русији и од 

словенских коминтената. Такође, Србија је почела да ради на умиривању устанка уз 

одлуку да акт о уједињењу прогласи неважећим. Супротно закључцима скупштине, 

а на заузимање митрополита Михаила, Србе из Босне су у Берлину представљали 

градишки трговац Васо Видовић и пуковник Милета Деспотовић, мада стварног 

учешћа на сједницама конгреса није имао ниједан од њих. Развој прилика уочи 

конгреса и на њему, није пружио прилику српским устаницима да се и њихов глас 

чује у Берлину. Замисао о сједињењу Босне са Србијом показала се у том тренутку 

неостваривом. На слом српског устанка у Босни утицало је више унутрашњих и 

спољашњих фактора. Јединство српског покрета разарало је више политичких 

струја, а устаничке акције нису биле међусобно повезане путем јединственог 

вођства. Петар Карађорђевић (Мркоњић), вођа једне од устаничких група, напустио 



је Босну након Јамничке скупштине 1876. на којој је закључено да би његов останак 

у земљи могао устаницима ускратити даљу помоћ Кнежевине Србије. Устанак није 

захватио простор средње и источне Босне гдје су доминирала густа муслиманска 

насеља, а устаници у Босни нису остварили чвршће везе са херцеговачким 

покретом. У Зборнику радова, чији су приређивачи доц. др Бошко М. Бранковић и 

доц. др Боривоје Милошевић, објављено је десет текстова: седам радова у 

категорији оригинални научни рад, један рад у категорији кратко или претходно 

саопштење и два рада у категорији прегледни рад. Рецензензије су потписали доц. 

др Горан Латиновић и доц. др Жељко Савановић. Аутори прилога су историчари са 

Студијског програма за историју Филозофског факултета у Бањој Луци (6), 

Студијског програма за учитељски студији Филозофског факултета у Бањој Луци 

(1), Архива Републике Српске у Бањој Луци (1), Архива Српске православне цркве у 

Београду (1) и Историјског института у Београду (1). 

5 бодова (члан 19, став 25) 

 

Зборник радова: Стотину двадесет година од почетка борбе српског народа у 

Босни и Херцеговини за црквено-школску самоуправу (1896-2016), приредили Бошко 

М. Бранковић, Боривоје Милошевић, Бања Лука 2017. 

 

Зборником радова: Стотину двадесет година од почетка борбе српског народа у 

БиХ за црквено-школску самоуправу (1896-2016), Студијски програм за историју 

Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци обиљежио је 120 година од 

почетка борбе српског народа у окупираним покрајинама за црквено-просвјетну 

самоуправу. Заоставштина турског времена, самосталне црквено-школске општине, 

Србима су представљале кључну установу унутар које се одвијао вјерски и школски 

живот и која је имала задатак да под аустроугарском окупацијом сачува национални 

идентитет српског народа, посебно име, језик и школу. Српски народ остао је 

хладан према комуналним школама осниваним послије окупације и није се лако 

одрицао својих конфесионалних школа. Покрет за вјерску и просвјетну аутономију 

био је окосница политичког живота Срба у овим окупираним покрајинама. Такође, 

покрет је задао велике проблеме владајућим круговима у Сарајеву и Бечу, и уз 

нешто касније покренут покрет муслимана за вјерску и вакуфско-меарифску 

аутономију, третиран је као значајан опозициони блок и политичка снага у 

окупираној Босни и Херцеговини. Аутономни покрет Срба избио је у моменту када 

се мислило да је апсолутизам недодирљив и непробојан. Појава аутономне борбе 

Срба изненадила је све, од власти Монархије до центара великих европских сила. 

Покрет је разоткрио све што је Монархија крила иза плашта названог 

„цивилизаторска мисија“ у Босни и Херцеговини. Европи су предочене конкретне 

оптужбе против окупационе управе, приказано је нагомилано народно 

незадовољство окупационим властима изазвано репресијама спровођеним у свим 

сегментима друштва, одузимањем права стечених још у Османском царству након 

вијекова борбе за опстанак и очување народности и вјере. Крута аустроугарска 

управа, непоштовање обећања и гаранција датих приликом уласка окупационе 

војске у земљу, те игнорисање традиција српског народа, довело је до стварања 

снажне опозиције према режиму. Истовремено је у народном вођству наступила 

смјена генерација; стару устаничку генерацију из времена устанака против Турака 



наслиједио је грађански сталеж трговаца ојачан понеким учитељем или 

свештеником, са новим идејама и начинима борбе против окупационих власти. 

Прихваћен од грађанства и једног дијела свештенства, покрет је организовано 

кренуо крајем 1896. године. Влада је смишљеном политиком успјела подијелити 

свештенство у двије групе; на једној страни је било ниже свештенство уз вође 

народног покрета, а на другој страни налазила се виша јерархија, која је махом стала 

уз власт. Покрет су подржали школовани војвођански Срби уз чију помоћ је вођен у 

име свих Срба у Босни и Херцеговини. С обзиром да се брзо проширио на цијеле 

покрајине, добио је сва обиљежја народног покрета.  Атмосфера која се створила у 

окупираној Босни и Херцеговини након покретања аутономне борбе Срба, тежак 

положај народа и првака који су се налазили на челу покрета, у многоме је олакшана 

изласком овог проблема ван граница покрајина. Све то довело је до интересантног 

писма које су вође покрета упутиле руском цару, које је поред неминовног 

претјеривања у излагању проблема и застрањивања у неким сегментима, дало 

исцрпну и заокружену слику положаја српског православног народа у окупираним 

покрајинама, у времену аутономне борбе. Власти у Бечу веома су страховале због 

подршке и помоћи која би српском покрету могла стићи из Русије. Подршку су 

очекивале и вође покрета, које су једном приликом покушале да ступе у контакт са 

руским послаником у Бечу. Ипак, тадашње међународне околности нису ишле на 

руку вођама српског аутономног покрета. Подршка Србије аутономној борби била је 

условљена различитим политичким приликама у самој Србији.  У српској 

националној пропаганди, до аустоугарске анексије 1908. године, истицан је турски 

султан као легитимни владар покрајина Босне и Херцеговине, док се аустроугарска 

окупациона власт третирала као привремена. Оваква политика улијевала је наду 

српским политичарима да би једног дана када босанскохерцеговачко питање поново 

дође на дневни ред Великих сила, могло бити ријешено у складу са српским 

националним интересима. Јачи интерес српских политичких кругова и појачана 

национална пропаганда из Србије у Босни и Херцеговини почела је тек послије 

1900. Политички курс који је тада кренуо из Србије третирао је окупиране 

покрајине као српске земље, у којој живи српски народ различитих вјерских 

опредјељења. Пропаганда је за циљ имала коначно прикључење покрајина Србији. 

Највећи утицај на аутономни покрет Срба у Босни и Херцеговини имали су 

војвођански радикали који су уједно представљали и опозицију аустроугарском 

режиму и водили сличну борбу за црквену аутономију у властитом дворишту. 

Доношење Уредбе о црквено-школској аутономији 1905. приволило је старије и 

конзервативније српске политичке вође на сарадњу са Земаљском владом, али не и 

млађе интелектуалце који су у Уредби видјели само први корак ка коначном 

рјешавању политичких, националних и културних проблема Срба у земљи. 

Постигнуту аутономију, која је за старију генерацију представљала круну 

десетогодишње борбе, млађи нараштаји називали су издајом политичких интереса 

Срба, сматрајући како треба наставити са борбом за политичку аутономију земље.  

У Зборнику радова, чији су приређивачи доц. др Бошко М. Бранковић и доц. др 

Боривоје Милошевић, објављено је седам текстова: шест радова у категорији 

оригинални научни рад и један рад у категорији прегледни рад. Рецензензије су 

потписали: проф. др Владан Гавриловић, доц. др Драга Мастиловић, доц. др 

Драгиша Д. Васић, доц. др Жељко Савановић и мр Радован Пилиповић. Аутори 



прилога су историчари са Студијског програма за историју Филозофског факултета 

у Бањој Луци (5) и са Студијског програма за историју Филозофског факултета у 

Новом Саду (2). 

5 бодова (члан 19, став 25) 

 

Зборник радова: 1718-1918. године и годишњице јужнословенске историје, 

приредили др Боро Бронза и др Боривоје Милошевић, Бања Лука 2018. 

 

Раздобље од 1718. до 1918. године има изузетан значај у историји свих 

јужнословенских народа, посебно Срба, и пресудно је у дугом процесу стварања 

прве југословенске државе. Године 2018. навршавају се два крупна јубилеја, три 

вијека Пожаревачког мира и један вијек од стварања Краљевине Срба, Хрвата и 

Словенаца. С тим у вези Студијски програм Историја Филозофског факултета у 

Бањој Луци приредио је тематски зборник радова чији су уредници били др Боро 

Бронза и др Боривоје Милошевић. Пред читаоцима се налази зборник у коме су 

аутори на различите начине настојали представити своја виђења кључних 

историјских феномена у посматраном раздобљу. Радове је представило укупно осам 

аутора из Бање Луке, Новог Сада и Загреба. Шест аутора је уједно запослено на 

Филозофском факултету у Бањој Луци. Сви радови су рецензирани и сврстани у 

категорију: оригинални научни рад. Рецензије су потписали: др Владан Гавриловић, 

др Драгиша Васић, др Аранђел Смиљанић, др Слободанка Пртија, др Славојка 

Бештић-Бронза, др Борс бабић, др Жељко савановић и др Радован Пилиповић.    

 

  5 бодова (члан 19, став 25) 

 

Оригинални научни рад у научном часопису националног значаја 

 

Боривоје Милошевић, Аустроугарска ратна пропаганда у хрватској и 

босанскохерцеговачкој штампи 1914-1915. године, у: Зборник Матице Српске за 

историју, бр. 91, Нови Сад 2015, 57-72. 

 

Аутор је кроз анализу штампе дао детаљан приказ основних праваца аустроуагрске 

ратне пропаганде у Босни Херцеговини и Хрватској током 1914. i 1915. године. 

Низом добро осмишљених акција, текстова у штампи, јавним манифестацијама, 

монтираним судским процесима, политичким иступима и плакатима, Аустроугарска 

је по сваку цијену настојала пронаћи оправдање за почетак рата и кривицу за његов 

почетак приписати Србима и Краљевини Србији. Штампа је у том контексту, имала 

одлучујући утицај.  

Да је рад категорисан као оригинални научни рад наведено је на првој 

страници рада у часопису.  

6 бодова (члан 19, став 9) 

 

Бошко М. Бранковић, Боривоје Милошевић, Поводом 120 година од почетка борбе 

Срба за црквено-школску самоуправу у Босни и Херцеговини, у: Радови - часопис за 

хуманистичке и друштвене науке, No. 24, Бања Лука 2016, 13-25. 



Аутори у раду приказују основне елементе борбе српског народа за црквено-

школску аутономију у окупираним покрајинама Босни и Херцеговини. Такође, 

објашњавају  елементе значајне за узрок, ток и посљедице борбе, као и најбитније 

унутрашње и спољне чиниоце. Након што је аустроугарска окупациона власт 

укинула црквено-школску самоуправу српског народа у окупираним покрајинама 

Босни и Херцеговини, кренула је борба за њено поновно добијање. Званично, борба 

је почела 1896. године. У девет година дугој политичкој борби, српски народни 

прваци успјели су ову борбу пренијети ван граница, не само окупираних покрајина, 

већ и Монархије. Питање самоуправе  рјешавано је у Сарајеву, Бечу и Цариграду, а 

активно учешће су, поред Аустроугарске, имале Србија, Црна Гора и Русија. Покрет 

су помагали и војвођански Срби, прије свих радикали, али и већи дио словенске 

штампе. Унутар окупираних покрајина, покрет је подржаван од народа, већег броја 

угледних Срба, свештенства и монаштва православне цркве. 

Да је рад категорисан као оригинални научни рад наведено је на првој 

страници рада у часопису.  

6  бодова (члан 19, став 9) 

 

Боривоје Милошевић, Национални покрети и политичке прилике у Бањој Луци и 

околини у вријеме стварања југословенске државе, у: Зборник Матице Српске за 

историју, бр. 96, Нови Сад 2017, 75-90. 

 

Војска Краљевине Србије ослободила је Бању Луку новембра 1918. године. Прилике 

у том граду биле су специфичне у односу на остатак Босне и Херцеговине јер се 

бањолучко Народно вијеће опирало наредбама власти из Сарајева и у свом раду 

задржало je висок степен аутономије. У мјесецима након ослобођења Босанску 

Крајину потресла је својеврсна „побуна кметова“ који су паљењем беговских имања 

и пљачком њихове имовине, не чекајући одлуке централних власти, покушали 

ријешити аграрно питање у своју корист. У раду су приказане друштвено-политичке 

прилике у Бањој Луци у вријеме слома Аустроугарске и првих мјесеци постојања 

Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца. 

Да је рад категорисан као оригинални научни рад наведено је на првој 

страници рада у часопису.  

6 бодова (члан 19, став 9) 

 

Боривоје Милошевић, Владимир Ћоровић на Велеиздајничком процесу у Бањој Луци 

1915-1916, у: Глас САНУ, Београд 2018, 443-460. 

 

Владимир Ћоровић (1885-1941) био је један од водећих српских интелектуалаца у 

Босни и Херцеговини с почетка XX вијека. Његов вишегодишњи рад у друштву 

„Просвјета“ и национално прегалаштво означили су га као једног од 

„велеиздајника“ којима је суђено на судском процесу у Бањој Луци 1915-1916. 

Аутор на основу историјских извора са поменутог процеса појашњава да су 

аустроугарске власти овакав процес повеле са циљем трајног уништења српског 

националног покрета у земљи, те институција и појединаца који су га представљали, 

у првом реду интелигенције, гдје се налазио и Владимир Ћоровић. 

 



Да је рад категорисан као оригинални научни рад наведено је у приложеној 

потврди. 

6  бодова (члан 19, став 9) 

 

Прегледни научни рад у научном часопису националног значаја или поглавље 

у монографији истог ранга 

 

Боривоје Милошевић, Oслободилачки покрети и идеја јужнословенског јединства у 

Босни и Херцеговини – од половине XIX вијека до 1918. године, у: Боро Бронза, 

Славојка Бештић-Бронза, Бошко М. Бранковић, Боривоје Милошевић, Историја 

југословенске идеје, Бања Лука 2018, 173-248.  

 

Рад на тематици истраживања развоја југословенске идеје свакако није пионирски у 

оквирима историографије на простору бивше Југославије, односно Европе, али је 

ауторски тим у оквиру својих напора настојао да покаже свјежи приступ датој 

тематици, првенствено кроз компаративну анализу различитих европских 

идеологема и проналажење адекватног мјеста јужнословенског идеологема у том 

сложеном систему који се у Европи појачано развијао од 15. вијека. Боривоје 

Милошевић прати развој национално-ослободилачких покрета у Босни и 

Херцеговини и идеје југословенског заједништва кроз 19. и почетак 20. вијека који 

су кочили феудални друштевно-економски односи, вјерски фанатизам свештенства, 

хетерогена национална структура становништва и низак просвјетно-културни ниво 

развоја. Аутор је на научној утемељености даје оцјену уједињења уз констатацију, 

да је окупљање југославенских народа у једну државу представљало судар 

различитих историјских традиција, менталитета и навика, те политичких, 

економских и културно-просвјетних система. 

6 бодова (члан 19, став 12) 

 

Боривоје Милошевић, Зоран Пејашиновић, Вања Шмуља, Бојана Милошевић, 150 

година од Српске читаонице до Народне и универзитетске библиотеке Републике 

Српске, Бања Лука 2018. 

У Бањој Луци је 2018. године обиљежено 150 година од оснивања Српске читаонице 

(1868-2018). За дуго времена била је то најважнија културна институција у Бањој 

Луци. Народна и универзитетска библиотека Републике Српске, која баштини 

традицију читаонице, тим поводом објавила је монографију која приказује 

историјски развој ове угледне културне установе. Монографија има четири аутора, а 

Боривоје Милошевић је написао прво поглавље које описује историјско раздобље од 

оснивања Пелагићеве Богословије (1866) и Српске читаонице (1868) до Берлинског 

конгреса и аустроугарске окупације Босне и Херцеговине.  

 

6 бодова (члан 19, став 12) 

 

Боривоје Милошевић, Новија српска историографија о Босни и Херцеговини у 

Првом свјетском рату, у: Радови – часопис за хуманистичке и друштвене науке, бр. 

25, Бања Лука 2017, 193-204.   



 

У раду су приказани резултати истраживања српских историчара о Босни и 

Херцеговини у Првом свјетском рату објављени у претходних неколико година, а у 

вези обиљежавања стоте годишњице од атентата у Сарајеву и почетка рата. Утисак 

је да у српској историографији преовладавају репринти старијих студија у односу на 

нове, свјеже и оригиналне научне радове. Аутор је уједно скренуо пажњу на 

најважније научне конференције, скупове и изложбе на српском говорном подручју, 

најприје у Републици Српској, којима су обиљежени ови догађаји.   

6 бодова (члан 19, став 12) 

 

Научни рад на скупу међународног значаја штампан у цјелини 

 

Боривоје Милошевић, Српски соколски покрет и аустроугарска управа у Босни и 

Херцеговини у Првом свјетском рату, у: Научни скуп: Први свјетски рат – узроци и 

посљедице, АНУРС, Књига XXIX, Одјељење друштвених наука, Књига 32, 

Бањалука, 2014, 241-253. 

У раду је изложен кратак историјат оснивања српских соколских друштава на 

југословенскoм простору, њихов шири друштвени значај, потом и репресивне мјере 

које су аустроугарске власти примјениле против њих уочи и током Првог свјетског 

рата. Соколска друштва оптужена су за велеиздају, великосрпску пропаганду и рад 

на унутрашњем урушавању Монархије. Најугледнијим српским соколским 

радницима суђено је у Бањој Луци на тзв. Велеиздајничком процесу одржаном 1915-

1916. године.   

5 бодовa (члан 19, став 15) 

 

Боривоје Милошевић, Српско свештенство и ослободилачки покрети Срба у Босни 

у посљедњем вијеку турске управе, у: Међународни научни скуп историчара 

Херцеговачки устанак 1875-1878, Гацко 2016, 113-134. 

Аутор анализира учешће православног свештенства у бунама и устанцима Срба у 

Босни (на простору Дабробосанске и Зворничко-тузланске епархије) од почетка XIX 

вијека до 1878. године. Српско свештенство представљало је током XIX вијека у 

Босни и Херцеговини једног од носилаца борбе Срба за национално ослобођење и 

било је дубоко уплетено у све оновремене устаничке покрете. Захваљујући 

православном свештенству национална свијест код Срба била је развијенија него 

код римокатолика и муслимана. 

Да је рад категорисан као оригинални научни рад наведено је у приложеној 

потврди. 

5 бодовa (члан 19, став 15) 

 

Научни рад на скупу националног значаја штампан у цјелини 

 

Боривоје Милошевић, Српска правослaвна црква у Босни и Херцеговини у 

посљедњем вијеку османске управе, у: Зборник радова: „Устанак Срба у 

Херцеговини и Босни 1875-1878. године“, Бањалука 2016, 15-31. 

 



Српска православна црква у Босни и Херцеговини је током XIX вијека у 

организационом смислу била подијељена у три епархије: Дабробосанску, Захумско-

херцеговачку и Зворничко-тузланску, на чијем челу су се налазиле фанариотске 

владике који су своје положаје махом куповале у Цариграду. Изразито сиромаштво 

и низак ниво образовања били су главне карактеристике већине православних 

свештеника. Упркос томе, црква и свештенство су важили за чуваре српског 

националног идентитета и носиоце борбе за слободу, док су православни манастири 

важили за ријетка културно-просвјетна жаришта српског народа.  

Да је рад категорисан као оригинални научни рад наведено је на првој 

страници рада у зборнику. 

2 бода (члан 19, став 17) 

 

Боривоје Милошевић, Један осврт на идеју писања заједничких уџбеника историје у 

Босни и Херцеговини, у: Научни скуп: Бањалучки новембарски сусрети, Бања Лука 

2014, 193-199. 

У раду се анализирају идеје стварања заједничких уџбеника историје у Босни и 

Херцеговини за основне и средње школе и препреке које се налазе на том путу. 

Иако је у јавности та идеја присутна већ више година, није се далеко одмакло на 

њеној реализацији. У овом тренутку постоји више непремостивих препрека како би 

такви уџбеници угледали свјетло дана, почевши од неслагања историчара поводом 

неких прошлих догађаја, преко уплитања политике у посао историјске струке, до 

оправданог питања – колико су такви уџбеници реално потребни у овом тренутку.  

 

2 бода (члан 19, став 17) 

Боривоје Милошевић, Идентитетске промјене у босанско-херцеговачким 

градовима под аустроугарском управом, у: Научни скуп: Бањалучки новембарски 

сусрети, Бања Лука 2016, 247-264. 

Успостављање аустроугарске управе у Босни и Херцеговини донијело је са собом 

низ промјена које су се осјетиле у свим сферама живота, па тако и у изгледу и новој 

улози градова у јавном животу. Градска насеља добила су нови идентитет који се 

огледао у урбанистичим промјенама, убрзаној изградњи и модернизацији, 

промјењеном саставу становништва те новим културним, економским приликама 

које су пратили нови друштвени обичаји и модели понашања. Поменуте промјене 

биле су највидљивије у Сарајеву – политичкој, културној и привредној 

пријестоници земље. 

Да је рад категорисан као оригинални научни рад наведено је на првој 

страници рада из зборника.  

2 бода (члан 19, став 17) 

Бошко М. Бранковић, Боривоје Милoшевић, Османске реформе и буне српског 

народа у Босни и Херцеговини од 1829-1861. године – вријеме Јосифа Рајачића, у: 

Патријарх Јосиф Рајачић и његово доба (1785-1861), Богословија Св. Арсеније 

Сремски Карловци, Сремски Карловци-Београд 2017, 189-203. 

 



Прва половина XIX вијека за српски народ у покрајинама Босни и Херцеговини 

представља почетак борбе за национално ослобођење од османског поробљивача. У 

првој половини XIX вијека, Срби су подигли низ мањих устанака, од Јанчићеве буне 

1809. године до устанака у Херцеговини 50-тих и почетком 60-тих година. Такође, у 

овом времену дешава се и низ османских реформи, које су у значајној мјери 

погађале српски народ у овим покрајинама: социјалне, политичке, војне, управне, 

вјерске и просвјетне. Економско и војно слабљење Османског царства крајем XVIII 

и почетком XIX вијека, те премоћ европских држава, навело је централну власт да 

крене у реформе феудалног система, што је довело до отпора привилегованих 

слојева османског друштва. На страни противника реформи били су и муслимански 

феудалци у покрајинама Босни и Херцеговини. Значајан центар отпора био је у 

Сарајеву. Сукоб на релацији домаћи феудалци – централна влада у Истанбулу, у 

великој мјери се ломио преко леђа домаћег становништва, у првом реду 

православних Срба. У доба сукоба домаћих феудалаца и централне владе била је 

појачана експлоатација српског сељака, а самим тим је његов положај постао 

несношљив, а егзистенција упитна. Сељаке су истовремено израбљивали локални 

феудалци и централна влада, свако за свој рачун. Велики порези економски су 

уништавали сељаке. Одговор српске сељачке масе, проузрокован незадовољством 

по питању уређења кметовских односа, било је подизање низа мањих, локално 

организованих, устанака. Иако притиснути својим егзистенцијалним и националним 

проблемима, Срби из покрајина Босне и Херцеговине успјели су, као добровољци, 

да помогну борбу својих саплеменика у Хабзбуршкој монархији 1848. године. 

Да је рад категорисан као оригинални научни рад наведено је на првој 

страници рада у зборнику. 

2 бода (члан 19, став 17) 

 

Боривоје Милошевић, Младобосанци Младен и Сретен Стојановић и тузланска 

револуционарна омладина, у: Зборник радова: Милош Видаковић – Царски сонети 

младобосанске књижевности као одраз друштвених прилика пред Велики рат, Рудо 

2017, 57-72. 

Приједорчани Младен и Сретен Стојановић поријеклом су из угледне српске 

свештеничке породице. Током школовања у тузланској Гимназији ступили су у 

редове тамошње револуционарне омладине због чега им је суђено током Првог 

свјетског рата на судском процесу у Бихаћу. Непосредно уочи сарајевског атентата 

на челу тузланске ђачке организације налазио се ученик Тодор Илић. Прича о браћи 

Стојановић уједно је прича о младобосанској генерацији, њеним схватањима и 

идеалима, али и гимназији у Тузли, важном упоришту предратне 

босанскохерцеговачке револуционарне омладине. Ученички покрет у тузланској 

Гимназији (основаној 1899. године) био је дио ширег омладинског покрета познатог 

као Млада Босна. 

Да је рад категорисан као оригинални научни рад наведено је у приложеној 

потврди.  

2 бода (члан 19, став 17) 

 

Боривоје Милошевић, Уредба црквено-просвјетне управе српских православних 

епархија (митрополија) у Босни и Херцеговини, у: Зборник радова: „Стотину 



двадесет година о почетка борбе српског народа у Босни и Херцеговини за црквено-

школску самоуправу (1896-2016)“, Бањалука 2017, 71-88. 

 

У раду је анализирана Уредба црквено-просвјетне управе српских православних 

епархија (митрополија) у Босни Херцеговини проглашена 1905. године и 

представљене најважније одредбе документа по којем су се до Првог свјетског рата 

руководиле српска црква и школе у Босни и Херцеговини. Уредбу чине Основне 

одредбе и шест поглавља која имају укупно 264 члана.   

Да је рад категорисан као оригинални научни рад наведено је на првој 

страници рада у зборнику. 

2 бода (члан 19, став 17) 

 

Боривоје Милошевић, Економске прилике у Босанској Крајини у Првом свјетском 

рату, у: Зборник радова: Привреда Босанске Крајине 1878-1941. године (уредио: В. 

Вуклиш), Бањалука 2018, 154-170. 

Аутор на основу архивске грађе, објављених извора и периодике, приказује сложене 

економске прилике у Босанској Крајини током Првог свјетског рата, чије су основне 

карактеристике биле опште сиромаштво, глад и пропадање привреде. Уједно су 

описани напори аустроугарске управе да низом мјера обезбједи нормалан живот 

становништвa у позадини фронта и сачува људске и материјалне ресурсе за вођење 

исцрпљујућег рата. Продужење рата и погоршање положаја Централних сила на 

фронту водило је становништво у све дубљу агонију коју су додатно компликовале 

сушне године и масовна појава заразних болести. Како би се помогло 

најугроженијима, организована је акција слања дјеце на прехрану у Хрватску и 

Славонију.  

Да је рад категорисан као оригинални научни рад наведено је у приложеној 

потврди. 

2 бода (члан 19, став 17) 

Боривоје Милошевић, Културно-просвјетна мисија Стаке Скендерове и Аделине 

Ирби, у: Зборник радова: Хаџи Стака Скендерова и српска култура у Босни и 

Херцеговини, Бања Лука 2017, 161-177. 

Стака Скендерова је по много чему јединствена појава у српској књижевности и 

уопште култури. У вријеме када су жене биле тек спорадична појава на културном 

пољу Босне и Херцеговине, Скендерова је занемарујући приватни живот и упркос 

непријатељству околине у којој је живјела, све своје снаге употријебила за народни 

бољитак, а посебно просвјету. Мало је примјера у историји да се неко попут 

Аделине Ирби толико жртвовао за један страни народ колико је то ова Енглескиња 

учинила за Србе. У знак поштовања, Срби су је назвали „племенитом“, што је 

епитет који и данас часно стоји уз њено име. Аделина Ирби је временом постала дио 

нације за коју је тако много и несебично учинила.   

Да је рад категорисан као оригинални научни рад наведено је у приложеној 

потврди.  

2 бода (члан 19, став 17) 



Боривоје Милошевић, Анексија Босне и Херцеговине и револуционарна омладина, у: 

Зборник радова: „1718–1918. године и годишњице јужнословенске историје“, Бања 

Лука 2018, 107-120. 

Анексија Босне и Херцеговине један је од кључних догађаја у историји Босне и 

Херцеговине који је за посљедицу имао дубоку вишемјесечну међународну 

политичку кризу. Ипак, њено рјешење створило је основе за даље међуанaродне 

сукобе и подјеле. Анексија Босне и Херцеговине била је у првом реду усмјерена 

против Србије и уопште српског националног покрета. Анексија је имала снажан 

утицај на развој омалдинског револуционарног покрета у покрајинама. У свим 

већим градовима широм земље створене су тајнe ђачкe ћелије кoje су као најважнији 

задатак пред себе поставиле васпитање и образовање омладине у националном духу, 

ослобођење и уједињење. Аутор нас упознаје са чињеницом како је анексија 

пресудно дјеловала на идеолошко усмјерење омладине и напуштање тзв. ситног 

свакодневног рада као облика политичке борбе те приближавање младих 

револуционарним методама борбе против аустроугарског режима. 

Да је рад категорисан као оригинални научни рад наведено је на првој 

страници рада у зборнику. 

2 бода (члан 19, став 17) 

 

Лексикографска јединица или карта у научној публикацији националног 

значаја 

Б. Милошевић, Бањалучка операција, Енциклопедија Републике Српске (ЕРС) 1, 

Бања Лука 2017, 267.  

3 бода (члан 19, став 34) 

 

Б. Милошевић, Бјелајац Славко, ЕРС 1, Бања Лука 2017, 426. 

3 бода (члан 19, став 34) 

 

Б. Милошевић, Богуновић Милош, ЕРС 1, Бања Лука 2017, 471. 

3 бода (члан 19, став 34) 

 

Б. Милошевић, Божић Саво, ЕРС 1, Бања Лука 2017, 482. 

3 бода (члан 19, став 34) 

 

Б. Милошевић, Врањешевић Славољуб, ЕРС 2, Бања Лука 2018, 284. 

3 бода (члан 19, став 34) 

 

Kaндидат је доставио прва два тома Енциклопедије Републике Српске. 

 

Критичко издање научне грађе 

 

Боривоје Милошевић, Пропаст православља у Херцег-Босни. Свједочанство из 

времена борбе Срба за црквено-школску аутономију, у: Гласник Удружења 

архивских радника Републике Српске, год. VIII, бр. 8, Бања Лука 2016, 253-265. 

 



У Збирци Вариа Архива Србије у Београду под сигнатуром V-476 чува се документ 

под називом „Пропаст православља у Херцег-Босни“. Из самог садржаја може се 

наслутити вријеме настанка документа, обзиром на догађаје о којима аутор пише. 

Документ је писан ћириличним писмом уз мијешање екавице и ијекавице. Овај 

историјски извор настао је на почетку борбе Срба за црквено-школску аутономију у 

Босни и Херцеговини (1896-1905) и у суштини представља опширан списак 

примједби на рачун аустроугарских власти и њиховог односа према српским 

школама, православној цркви и другим српским националним институцијама у 

земљи. 

2 бода (члан 19, став 38) 

 

Приказ књиге, инструмента, рачунарског програма, случаја, научног догађаја 

 

Зоран Пејашиновић, Васо Глушац – од Сане до Сената (Бања Лука 2018), у: 

Гласник Удружења архивских радника РС, бр. 10, Бања Лука 2018, 489-490. 

1 бод (члан 19, став 43) 

Зоран Мачкић, Из Родине у Бањалуку. Руска емиграција у Бањалуци (Бања Лука 

2018), у: Гласник Удружења архивских радника РС, бр. 10, Бања Лука 2018, 485-

486. 

1 бод (члан 19, став 43) 

Антон Холцер, Џелатов смјешак – непознати рат против цивилног становништва 

1914-1918 (Нови Сад-Београд 2015), у: Зборник Матице српске за историју, бр. 93, 

Нови Сад 2016, 119-120. 

1 бод (члан 19, став 43) 

Милош Ковић, Срби 1903–1914. историја идеја (Београд 2015), у: Политеа, бр. 14, 

Бања Лука 2017, 143-146.  

1 бод (члан 19, став 43) 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:126 

 

 

г) Образовна дјелатност кандидата: 

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

категоријама из члана 21.) 

До избора у звање доцента 2014. године, Боривоје Милошевић радио је као асистент 

(2008-2012) и виши асистент (2012-2014) на Филозофском факултету Универзитета 

у Бањој Луци, изводећи вјежбе на обавезним предметима Српска и јужнословенска 

историја од почетка 19. вијека до 1918. године 1 и Српска и јужнословенска 

историја од почетка 19. вијека до 1918. године 2.  

 

Kaндидат је учествовао на Бањалучким новембарским сусретима у организацији 

Филозофског факултета 2008, 2009, 2010, 2011. и 2013. године. 

(15 бодова) 

 



Учесник семинара „Култура сјећања и памћења“ у Бањој Луци 2012. године у 

организацији УСИ др Милан Васић и организације Нефеш Хаја из Бање Луке.  

(3 бода) 
 

Учесник Научног скупа „Привреда Бање Луке и Босанске Крајине у 

капиталистичком раздобљу 1878-1914“ у организацији Архива Републике Српске, 

Бања Лука 2013. године. 

(3 бода) 

 

Учесник Међународног научног скупа „Први свјетски рат – узроци и посљедице“ у 

организацији АНУРС, Бања Лука 2014. године.  

(3 бода) 

Учесник Научпног скупа „Босна и Херцеговина у Првом свјетском рату“ у 

организацији СКПД Просвјета Гацко, Гацко 2014. године.  

(3 бода) 
 

Укупан број бодова: 27 

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

по категоријама из члана 21.) 

Послије избора у звање доцента 2014. године, Боривоје Милошевић држао је 

предавања на предметима Национална историја од почетка XIX вијека до 1918. 

године 1, Национална историја од почетка XIX вијека до 1918. године 2 и Културно 

наслијеђе јужнословенских народа - обавезних предмета на првом циклусу студија 

историје. На другом циклусу (мастер) студија историје држао је предавања из 

предмета: Методологија са историографијом новог вијека, Културно насљеђе Срба 

у новом вијеку, Историја Босне и Херцеговине од почетка XIX вијека до 1918. 

године, Историја српске и јужнословенске идеје, Историја српског народа у новом 

вијеку, Приватни живот Срба у XIX вијеку и Српски народ у међународним 

односима XIX и почетком XX вијека. Од марта 2019. године држао је наставу из 

предмата Савремена историја на Факултету политичких наука Универзитета у 

Бањој Луци (Студијски програми Политикологија и Новинарство-комуникологија).  

 

Студентске анкете/евалуација наставе: 

 

Школска година 2014/15. – 4.89 

 

Школска година 2015/16. – нема података јер није рађена анкета 

 

Школска година 2016/17. – 4.60 

 

Школска година 2017/18. – 4.85 

 

Школска година 2018/19. - нема података 

 

Укупна просјечна оцјена: 4.78 



Резултати анкета достављени су у документацији кандидата. 

 

10 бодова (члан 25) 

 

Други облици међународне сарадње (конференције, скупови, радионице, 

едукација у иностранству) 

 

Учешће на Научној конференцији: Патријарх Јосиф Рајачић и његово доба, 

Богословија Св. Арсеније, Сремски Карловци (Србија) 2016.  

Кандидат је доставио зборник радова са одржаног скупа са објављеним радом и 

потврду о учешћу на скупу. 

3 бода (члан 21, став 10) 

 

Учешће на Научној конференцији: Елите у Великом рату, Нови Сад (Србија) 27-28. 

октобар 2016. године, са радом: Српска интелигенција на Бањалучком 

велеиздајничком процесу 1915-1916. године.  

Кандидат је доставио званични позив и програм скупа. 

                      3 бода (члан 21, став 10)  

Учешће на Научној конференцији: Крај рата, Срби и стварање Југославије, 

(САНУ) Београд (Србија) 2018. године, са радом: Вјерске заједнице у Босни и 

Херцеговини и стварање југословенске државе 1918. године. 

Кандидат је доставио позивно писмо и службени програм скупа. 

3 бода (члан 21, став 10) 

 

 

Члан комисије за одбрану докторске дисертације 

 

Мара Шовљаков, Политичке и културне везе Срба Карловачке митрополије и Босне 

и Херцеговине (1896-1914), Бања Лука 2017. 

3 бода (члан 21, став 12) 

 

Aлександра Костадиновић Рачић, Живот и научно дјело Владимира Ћоровића, Бања 

Лука 2017.   

3 бода (члан 21, став 12) 

 

Кандидат је доставио увјерење које је издао надлежни орган Филозофског 

факултета. 

 

Менторство кандидата за завршни рад другог циклуса 

 

Зоран Пејашиновић, Васо Глушац, живот и дјело, Бања Лука 2017. 

4 бода (члан 21, став 13) 

 

Бојан Вујчић, Босанска Градишка и околина у Првом свјетском рату, Бања Лука 

2019. 



4 бода (члан 21, став 13) 

 

Кандидат је доставио увјерење које је издао надлежни орган Филозофског 

факултета. 

 

Чланство у комисијама за одбрану мастер рада 

Дајана Удовичић, Енглеска и Ирска од 1801. до 1922. године, Бања Лука 2018. 

2 бода (члан 21, став 14) 

 

Кандидат је доставио увјерење које је издао надлежни орган Филозофског 

факултета. 

 

Менторство кандидата за завршни рад првог циклуса 

 

Никола Васић, Владавина Петра II Петровића Његоша, Бања Лука 2014. 

1 бод (члан 21, став 18) 

 

Саша Милаковић, Српска православна црква у Босни и Херцеговини током Првог 

свјетског рата, Бања Лука 2015.  

1 бод (члан 21, став 18) 

 

Душан Гашић, Гаврило Принцип и сарајевски атентат, Бања Лука 2015. 

1 бод (члан 21, став 18) 

 

Зорица Ћелић, Србија у Првом балканском рату, Бања Лука 2015. 

1 бод (члан 21, став 18) 

 

Давид Павић, Пелагићева Богословија у Бањој Луци, Бања Лука 2015. 

1 бод (члан 21, став 18) 

 

Дејан Чулић, Свештенство на Велеиздајничком процесу у Бањој Луци, Бања Лука 

2015. 

1 бод (члан 21, став 18) 

 

Бојан Дакић, Српска интелигенција на Бањалучком велеиздајничком процесу, Бања 

Лука 2015. 

1 бод (члан 21, став 18) 

 

Драган Прерадовић, Бања Лука под аустроугарском управом 1878-1914, Бања Лука 

2015. 

1 бод (члан 21, став 18) 

 

Срђан Ђукић, Аустроугарска окупација Босне и Херцеговине 1878. године, Бања 

Лука 2015. 

1 бод (члан 21, став 18) 



Петар Бејатовић, Културне и политичке везе Срба из Босне и Херцеговине и Србије 

1804-1878, Бања Лука 2016. 

1 бод (члан 21, став 18) 

 

Славиша Стојковић, Босна и Херцеговина на Берлинском конгресу 1878. године, 

Бања Лука 2016. 

1 бод (члан 21, став 18) 

 

Јована Ђукић, Културно-просвјетна мисија Стаке Скендерове и Аделине Ирби у 

Босни и Херцеговини, Бања Лука 2017. 

1 бод (члан 21, став 18) 

 

Александар Симић, Петар Кочић и бањалучка Отаџбина, Бања Лука 2018. 

1 бод (члан 21, став 18) 

 

Mилана Бањац, Национална мисија СКПД Просвјета у Босни и Херцеговини 1902-

1914. године, Бања Лука 2018. 

1 бод (члан 21, став 18) 

 

Дарио Топић, Прњавор и околина на страницама Босанске виле, Бања Лука 2018. 

1 бод (члан 21, став 18) 

 

Кандидат је доставио увјерење које је издао надлежни орган Филозофског 

факултета. 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 50 

 

д) Стручна дјелатност кандидата: 

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

Боривоје Милошевић, Аустроугарска политика у Босанској Крајини у окупационом 

раздобљу 1878-1908, у: Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, 

год. I, бр. 1, Бања Лука 2009, 261-275. 

(2 бода)  

 

Боривоје Милошевић, Бањалучка Богословија као чинилац културног и политичког 

буђења Босанске Крајине, у: Гласник Српске православне цркве, бр. 12, Београд 

2009, 346-350. 

(4 бода) 

 

Боривоје Милошевић, Католичка пропаганда у Босансој Крајини у аустроугарском 

раздобљу, у: Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. II, бр. 2, 

Бања Лука 2010, 221-229. 

(2 бода) 

 

Боривоје Милошевић, Допринос крајишких свештеника антрополошким и 

етнографским проучавањима Босне и Херцеговине крајем 19. и почетком 20. вијека, 



у: Зборник радова Бањалучки новембарски сусрети – Квалитет наставног и научног 

рада и Болоњски процес, Бања Лука 2011, 393-408. 

(3 бода) 

Боривоје Милошевић, Прогони Срба у Босни и Херцеговини послије атентата у 

Сарајеву, у: Историјске свеске, бр. 3, Андрићград 2014, 26-32. 

(2 бода) 
 

Боривоје Милошевић, Домети аустроугарске просвјетне политике у Босни и 

Херцеговини 1878-1914, у: Историјске свеске, бр. 5, Андрићград 2014, 6-11.   

(2 бода) 

 

Боривоје Милошевић, Сјећања српског свештеника Николе Прокопића на 

страдања под аустроугарском управом, у: Историјске свеске, бр. 7, Андрићград 

2014, 29-33. 

(2 бода) 

 

Укупан број бодова: 15 

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), Бања Лука 2015. 

Кандидат је приложио службени сертификат о учешћу на скупу. 

2 бода (члан 22, став 22) 

Учешће у раду Научног скупа: О Петру Кочићу, (Андрићев институт), Андрићград-

Вишеград 2016. 

Кандидат је приложио зборник радова са одржаног скупа. 

2 бода (члан 22, став 22) 

Учешће у раду Научног скупа: Сан о граду (Андрићев институт), Андрићград-

Вишеград 2017. 

Кандидат је приложио позивно писмо и службени програм скупа. 

2 бода (члан 22, став 22) 

 

Учешће у раду Научног скупа: Године које су промјениле свијет: Први свјетски рат 

у историји и историографији, (Андрићев институт), Андрићград-Вишеград 2018. 

Кандидат је приложио позивно писмо и службени програм научног скупа. 

               2 бода (члан 22, став 22)      

Учешће у раду Научног скупа: Крај Првог свјетског рата и настанак југословенске 

државе, (АНУРС), Бања Лука 2018. 

Кандидат је приложио потврду, позивно писмо и службени програм скупа. 

2 бода (члан 22, став 22)  

 



Учешће на научној конференцији: Југословенство као прошлост или могући пут ка 

будућности, (НУБЛ), Тјентише 31. август - 1. септембар 2018.  

Кандидат је приложио службену потврду о учешћу на научном скупу. 

2 бода (члан 22, став 22)  

Учешће у раду Научног скупа: Ослобођење Требиња у Првом свјетском рату, 

Требиње 2018.  

Кандидат је доставио позивно писмо и службени програм скупа. 

2 бода (члан 22, став 22)  

Учешће у раду Научног скупа „Бањалучки новембарски сусрети 2016“, Бањалука, 

19. новембар 2016.  

Кандидат је доставио сертификат о учешћу на скупу. 

2 бода (члан 22, став 22) 

Учешће у раду Научног скупа „Бањалучки новембарски сусрети 2018“, Бањалука, 

16. новембар 2018.  

Кандидат је доставио сертификат о учешћу на скупу. 

2 бода (члан 22, став 22)  

Јавно предавање поводом 100 година од смрти Петра Кочића у организацији СКПД 

„Просвјета“, Бања Лука, 26. мај 2016. 

Кандидат је доставио службену потврду. 

2 бода (члан 22, став 22) 

Јавно предавање поводом 100 година од смрти Гаврила Принципа у организацији 

СКПД „Просвјета“, Бања Лука, 27. април 2018.  

Кандидат је доставио службену потврду. 

2 бода (члан 22, став 22) 

Јавно предавање из историје СПЦ у организацији Епархије Бихаћко-петровачке, 

Дринић - Дрвар 28. мај 2017.  

Кандидат је доставио службену потврду. 

2 бода (члан 22, став 22) 

Уводно предавање на студентској конференцији: Српска држава између монархије 

и републике, Факултет политичких наука Универзитета у Бањој Луци, Бања Лука 

2017. 

Кандидат је приложио позивно писмо, службени програм скупа и Захвалницу 

за учешће на скупу. 

2 бода (члан 22, став 22)   

Jaвно предавање на трибини „Тузла - 100 година од завршетка Првог свјетског 

рата“, СКПД „Просвјета“, Тузла, 15. новембар 2018.  

Кандидат је доставио службену потврду. 

2 бода (члан 22, став 22) 

Промотор монографије Зорана Пејашиновића, Васо Глушац - Од Сане до сената, 

одржане 26. новембра 2018. године у Бањој Луци. 



Кандидат је приложио службену потврду. 

2 бода (члан 22, став 22) 

Промотор монографије Усташки стожер за Босанску Крајину (приређивачи: 

Верица М. Стошић и мр Владан Вуклиш), одржане 20. априла 2017. године у Бањој 

Луци. 

Кандидат је приложио службену потврду. 

2 бода (члан 22, став 22) 

Промотор Гласника Удружења архивских радника Републике Српске, бр. 9, одржане 

28. децембра 2017. године у Бањој Луци. 

Кандидат је приложио службену потврду. 

2 бода (члан 22, став 22) 

Промотор монографије Зорана Мачкића Из Родине у Бањалуку. Руска емиграција у 

Бањалуци, одржане 17. септембра 2018. у Бањој Луци. 

Кандидат је приложио службену потврду. 

2 бода (члан 22, став 22) 

Јавно предавање Друштвено-политички развој Босне и Херцеговине под 

аустроугарском окупацијом, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду, 19. 

март 2019. године. 

Кандидат је доставио службену потврду. 

2 бода (члан 22, став 22)   

Уводно излагање на промоцији едиције „Србија 1914-1918“ одржано у АНУРС, 

Бања Лука, 14. децембра 2017. године. 

Кандидат је доставио службену потврду. 

2 бода (члан 22, став 22) 

Учешће на Округлом столу поводом промоције едиције „Србија 1914-1918“ 

одржаном у РТС, Београд, 11. октобра 2018. године.   

Кандидат је доставио службену потврду. 

2 бода (члан 22, став 22) 

Члан Редакционог одбора Научног скупа Бањалучки новембарски сусрети, 

Филозофски факултет, Бања Лука, 2017. године.  

Кандидат је доставио Зборник радова из чијег се импресума виде имена 

чланова Редакционог одбора.  

2 бода (члан 22, став 22) 

Члан Редакције Гласника архива и Друштва архивских радника Републике Српске, 

Бања Лука. 

Кандидат доставио примјер Гласника из чијег се импресума види да је члан 

редакције. 

2 бода (члан 22, став 22) 

 

 



Члан Редакције Историјских свесака, Андрићград-Вишеград. 

Кандидат је приложио више бројева часописа из чијег се импресума види да је 

члан редакције. 

2 бода (члан 22, став 22) 

Потпредсједник и члан Удружења историчара Републике Српске „Милорад 

Екмечић“. 

Кандидат је доставио на увид чланску карту удружења. 

2 бода (члан 22, став 22) 

Рецензент Зборника радова са Научног скупа: Бањалучки новембарски сусрети - 

Критичко мишљење - фактор развоја науке и друштва, Бањалука 2014. 

Кандидат је доставио рецензирани зборник на увид. 

2 бода (члан 22, став 22) 

Рецензент Зборника радова са Научног скупа: Бањалучки новембарски сусрети - 

Стање и перспективе истраживања у хуманистичким и друштвеним наукама, 

Бањалука 2015. 

Кандидат је доставио рецензирани зборник на увид. 

2 бода (члан 22, став 22) 

Рецензент Радова Филозофског факултета Универзитета у Источном Сарајеву, бр. 

17, Пале 2015.  

Кандидат је доставио рецензирани часопис на увид. 

2 бода (члан 22, став 22) 

 

Рецензент монографије: Ђорђе Микић, Актуелност политике у стогодишњици 

Босанског сабора 1910-1914. године, Бањалука 2017. 

Кандидат је доставио рецензирану монографију на увид. 

2 бода (члан 22, став 22) 

Рецензент монографије: Ђорђе Микић, Сарајевски атентат као јужнословенска 

буржоаска револуција, Бањалука 2014. 

Кандидат је доставио рецензирану монографију на увид. 

2 бода (члан 22, став 22) 

Рецензент монографије: Бошко М. Бранковић, Петровац од 1700. до 1918. године, 

Бања Лука 2016. 

Кандидат је доставио рецензирану монографију на увид. 

2 бода (члан 22, став 22) 

Рецензент Зборника: Ličnost i društvo III: Autoritarna ličnost i društvo (uredio: ĐorĎe 

Čekrlija), Banja Luka 2017. 

Кандидат је доставио рецензирани зборник радова.  

2 бодa (члан 22, став 22) 

Рецензент Годишњака Друштва чланова Матице српске у Републици Српској, бр. 8, 

Бања Лука 2018.   



Кандидат је доставио рецензирани Годишњак.   

2 бодa (члан 22, став 22) 

Рецензент монографије: Зоран Пејашиновић, Васо Глушац - од Сане до Сената, 

Бања Лука 2018. 

Кандидат је доставио рецензирану монографију на увид. 

2 бода (члан 22, став 22) 

Рецензент монографије: Војвода Перо Крецо - Животопис из Устанка 1875-1878, 

(приредили: др Р. Пилиповић и др Б. М. Бранковић), Београд-Дрвар 2018. 

Кандидат је доставио рецензирану монографију на увид. 

2 бода (члан 22, став 22) 

Рецензент монографије: Радован Субић, Стилман и балкански устанци (1866-1878), 

Београд 2016. 

Кандидат је доставио рецензирану монографију на увид. 

2 бода (члан 22, став 22) 

Рецензент монографије: Васо Глушац, Петар Кочић-живот и рад (приредио: Зоран 

Пејашиновић), Бања Лука 2017. 

Кандидат је доставио рецензирану монографију на увид. 

2 бода (члан 22, став 22) 

Рецензент монографије: Небојша Радмановић, Верица Стошић, Бањалука-центар 

Врбаске бановине, Бањалука 2019.  

Кандидат је доставио рецензирану монографију на увид. 

2 бода (члан 22, став 22)  

Рецензент монографије: Бошко М. Бранковић, Радован Пилиповић, Саборни храм 

Светих апостола Петра и Павла у Босанском Петровцу, Бања Лука 2018. 

Кандидат је доставио рецензирану монографију на увид. 

2 бода (члан 22, став 22) 

Рецензент изложбе: Братислав Теиновић, У сусрет Берлинском конгресу 1878-2018, 

Бања Лука 2018. 

Кандидат је доставио рецензирани каталог изложбе на увид. 

2 бода (члан 22, став 22) 

Рецензент изложбе: Верица М. Стошић, Небојша Радмановић, Мр Владан Вуклиш, 

Бања Лука-центар Врбаске бановине, Бања Лука 2019. 

Кандидат је доставио рецензирани каталог изложбе на увид. 

2 бода (члан 22, став 22) 

Редактор монографије Универзитетски клинички центар Републике Српске која је у 

припреми. 

Кандидат је доставио службену потврду. 

2 бода (члан 22, став 22) 

 



Добитик посебне Захвалнице за изузетан допринос у раду и развоју Студентске 

организације Факултета политичких наука у Бањој Луци, 12. март 2018. 

Кандидат је приложио Захвалницу. 

2 бода (члан 22, став 22) 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 86 

Други кандидат 

а) Основни биографски подаци : 

Име (име оба родитеља) и презиме: Бошко (Милан и Споменка) Бранковић 

Датум и мјесто рођења: 10. март 1984. године, Бихаћ 

Установе у којима је био запослен: - „МБ Развој“ Дринић – Петровац 

- Филозофски факултет 

Универзитета у Бањој Луци 

Радна мјеста: - Административни радник (2008–

2009) 

- Библиотекар (2009–2014) 

- Стручни сарадник за практичну 

наставу (2014) 

- Доцент на Студијском програму 

историје (од 2014) 

Чланство у научним и стручним 

организацијама или удружењима: 

- Удружење историчара Републике 

Српске „Милорад Екмечић“ 

- Друштво чланова Матице српске 

у Републици Српској 

  

б) Дипломе и звања: 

Основне студије 

Назив институције: Филозофски факултет Универзитета у 

Бањој Луци 

Звање: Професор историје 

Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2009. 

Просјечна оцјена из цијелог студија: 8.19 

Постдипломске студије: 

Назив институције: Филозофски факултет Универзитета у 

Бањој Луци 

Звање: Магистар историјских наука 

Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2011. 

Наслов завршног рада: Петровац од 1700. до 1918. године 

Научна/умјетничка област (подаци из 

дипломе): 

Магистар историјских наука 

(национална историја) 

Просјечна оцјена: 7.63 

Докторске студије/докторат: 

Назив институције: Филозофски факултет Универзитета у 

Бањој Луци 



Мјесто и година одбране докторске 

дисертација: 

Бања Лука, 2014. 

Назив докторске дисертације: Спољни аспект покрета за вјерску 

аутономију у Босни и Херцеговини од 

1896. до 1905. године 

Научна/умјетничка област (подаци из 

дипломе): 

Доктор историјских наука (национална 

историја) 

Претходни избори у наставна и научна 

звања (институција, звање, година 

избора) 

Филозофски факултет Универзитета у 

Бањој Луци, избор у звање доцента 

2014. 

  

в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 

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

Бошко М. Бранковић, Школство у Петровцу за вријеме турске власти од 1700. до 

1878. године, Зборник радова са Научног скупа Филозофског факултета у Бањој 

Луци, Бања Лука 2011, 429–439. 

(3 бода) 

 

Бошко М. Бранковић, Српско просвјетно и културно друштво „Просвјета“ у 

Босанском Петровцу од 1931. до 1941. године, Гласник Удружења архивских 

радника Републике Српске 3, Бања Лука 2011, 223–236. 

(6 бодова) 

 

Бошко М. Бранковић, Свештеник Миле Кецман (1858–1895), Гласник – Службени 

лист СПЦ 12, Београд, децембар 2011, 483–484. 

(6 бодова) 

 

Бошко М. Бранковић, Нелегално постављање ограде око црквеног гробља у селу 

Јањила код Босанског Петровца, Гласник Удружења архивских радника Републике 

Српске 4, Бања Лука 2012, 331–337. 

(6 бодова) 

 

Бошко М. Бранковић, Црква Светог пророка Илије у Смољани (монографија), Бања 

Лука – Босански Петровац, 2012.  

(10 бодова) 

 

Бошко М. Бранковић, Политички рад свештеника Душана Новаковића 1936–1938. 

године, Радови Филозофског факултета 18, Бања Лука 2013, 175–185. 

(6 бодова) 

 

Бошко М. Бранковић, Представка Епархијског управног и просвјетног савјета 

Епархије бањолучко-бихаћке за оснивање епархије бихаћке, упућена Земаљској влади 

у Сарајеву 1913. године, Гласник Удружења архивских радника Републике Српске 6, 

Бања Лука 2014, 389–393. 

(6 бодова) 



 

Бошко М. Бранковић, Ванвременско значење Миланског едикта: Српска 

православна епархија бихаћко-петровачка као примјер толеранције и помирења, 

Гласник Удружења архивских радника Републике Српске 6, Бања Лука 2014, 347–

354. 

(6 бодова) 

 

Укупан број бодова прије последњег избора: 49 

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 

 

Бошко М. Бранковић, Петровац од 1700. до 1918. године, Бања Лука 2016. 

 

Монографија: Петровац од 1700. до 1918. године даје историјски приказ развоја 

Петровца од његовог оснивања почетком 18. вијека до краја Првог свјетског рата 

1918. године. Након оснивања Петровац је имао бурну прошлост, за вријеме турске 

власти, али и у периоду аустроугарске окупације и касније анексије, док у Првом 

свјетском рату, иако није био изложен директно линији ратних сукоба, Петровац је 

претрпио велику штету, манифестовану кроз губитак становништва, глад и 

заустављање развоја и онако слабе привреде. Турски период донио је многобројне 

ратове, Турске са Аустроугарском, али и походе турских власти против побуњених 

крајишких капетана, ага и бегова. Највећу штету из ових сукоба претрпила је 

хришћанска раја, поготово православни Срби, који су сваки рат, побуну или 

промјену власти и те како осјетили на својим животима и својој материјалној 

егзистенцији. Несигурност, тиранија, безвлашће у одређеним периодима историје 

турске власти на овим просторима подигли су православне Србе у одлучујућу борбу 

за ослобођење 1875. године. Године које су услиједиле биле су тешке, како за 

побуњенике, тако и за српску рају. Ипак, Берлински конгрес донио је дуго очекивани 

мир, али не и рјешење којем су се православни Срби надали. Једног окупатора 

замијенио је други. Аустроугарска окупација донијела је низ промјена, у првом реду 

низ слобода: слободу говора, вјерску слободу, слободу штампе, дозвољено је 

отварање школа и описмењавање ширих народних маса итд. Окупационе власти брзо 

су показале зубе и почеле да спроводе своју давно замишљену политику, кроз 

покушај гашења вјерских и националних слобода и формирања једне босанске нације 

уз евидентну подршку римокатоличке цркве, која је у свему тражила своју корист 

кроз покушај унијаћења православног становништва и превођења муслимана на 

римокатоличку вјеру. У овом времену Петровац је подијелио судбину осталих 

градова у Босни и Херцеговини. Петровачки Срби су стали у одбрану својих права, а 

у одређеним  моментима су заједно са муслиманима радили против окупационих 

власти. Први свјетски рат показао је право расположење Срба у овој малој варошици, 

иако мобилисани за потребе аустроугарске војске, Петровчани су дубоко вјеровали у 

побједу Србије и коначно уједињење са матицом. У посматраном раздобљу Петровац 

је изњедрио одређен број људи значајних како за своју тако и за историју Босне и 

Херцеговине: Гавру Вучковића Крајишника, Вида Милановића, Богдана Милановића 



Крајишника, Симеуна Мирковића, Симу Мирковића, Петра Мирковића, Симу Чавку 

и Перу Крецу. Монографија је написана на основу литературе о прошлости 

Југославије, Босне и Херцеговине, Босанске Крајине, прошлости Срба, Хрвата, 

муслимана (данас Бошњака) и, малим дијелом, Словенаца. Осим литературе рад 

обилује изворима, штампом и архивском грађом. 

 

Садржај: 

 

Предговор 

1. Увод 

2. Територија Петровца прије његовог оснивања  

3. Петровац за вријеме турске власти од 1700–1878. године 

3.1. Становништво 

3.2. Привреда 

3.3. Школство 

3.4. Свештенство и вјерски објекти 

3.5. Српски устанак у Босни и Херцеговини 1875–1878. године  

4.  Петровац за вријеме аустроугарске окупације од 1878–1918. године  

4.1. Становништво 

4.2. Привреда  

4.3. Културна, просвјетна и спортска друштва 

4.4. Петровачки Срби у борби за црквено-школску аутономију у Босни и 

Херцеговини 

4.5. Петровачки муслимани у борби за вјерску и вакуфско-меарифску аутономију у 

Босни и Херцеговини 

4.6. Школство 

4.7. Свештенство и вјерски објекти 

4.8. Први свјетски рат 1914–1918. године 

4.9. Посљедице Првог свјетског рата по становништво Петровца  

Закључак  

Schlussfolgerung 

Извори и литература 

О аутору 

10 бодова (члан 19, став 3) 

 

Бошко М. Бранковић, Радован Пилиповић, Саборни храм Светих апостола Петра и 

Павла у Босанском Петровцу, Бања Лука 2018. 

 

О прошлости Саборног храма Светих апостола Петра и Павла није много писано, 

скоро и да није писано. Не постоји монографија храма, нити нека студија, на основу 

које би се могли детаљније упознати о свему што је у  прошлости било везано за 

њега. Међутим, недостатак литературе не значи, да се није могло много тога 

открити из доступних извора и литературе о прошлости храма. Захваљујући 

Босанско-херцеговачком источнику, сачуван је податак о години полагања камена 

темељца, као и години освештања храма. Благослов за његову градњу дао је 

тадашњи митрополит дабробосански Сава Косановић, 1884. године, док је 



новоизграђени храм освештао митрополит дабробосански Ђорђе Николајевић, 20. 

јула 1891. године. Храм Светих апостола Петра и Павла у Другом свјетском рату у 

потпуности je подијелио судбину српског народа у Босанском Петровцу и уопште 

народа у Босни и Херцеговини. Усташе су покушале да униште храм, али он је 

судбину потпуног уништења избјегао захваљујући интервенцији италијанске 

команде у Босанском Петровцу. Међутим, није избјегао скрнављење и безбожно 

поступање од стране највећих крвника у прошлости српског народа – усташа, јер су 

га у неколико наврата користили као коњушницу. Послије Другог свјетског рата, у 

времену комунистичке власти Српска православна црква се налазила у немилости 

државних власти. Храм је и у овом периоду подијелио судбину Српске православне 

цркве, монаштва, свештенства и вјерујућег српског народа. У неколико наврата 

покушало се са потпуном обновом храма, али безуспјешно.Генерална 

реконструкција храма започела је са оснивањем Епархије бихаћко-петровачке и 

доласком првог епископа бихаћко-петровачког Хризостома (Јевића). Храм је у 

потпуности обновљен, а чин освештања обавио је 17. јула 1994. године патријарх 

српски  Павле, уз саслужење више епископа Српске православне цркве. Већ наредне 

године, у септембру усљед агресије муслиманско-хрватских снага на Републику 

Српску читава територија Епархије бихаћко-петровачке пала је под непријатељску 

чизму, а храм је поново доживио судбину сличну оној из Другог свјетског рата. 

Поново је скрнављен, мучен и понижаван. Са повратком Епископа Хризостома у 

Епархију, а након потписивања Дејтонског мировног споразума 21. новембра 1995. 

године, почела је обнова, како пострадале Епархије бихаћко-петровачке, тако и 

Саборног храма Светих апостола Петра и Павла. Како данас имамо тенденцију 

опадања броја српског народа у Босанском Петровцу писана историја овог Саборног 

храма треба да остане као свједок будућим генерацијама српског народа широм 

свијета о његовој судбини, судбини српског народа на овом простору, али не да би у 

будућности она позивала на нетрепељивост према другим народима, религијама, већ 

напротив, да би била показатељ како не треба да се понаша, она треба да научи 

будуће нараштаје изгубљеној или сакривеној историји коју је овај храм дијелио са 

њиховим прецима. Монографија: Саборни храм Светих апостола Петра и Павла у 

Босанском Петровцу треба да послужи будућим нараштајима да изнова почну да 

истражују прошлост, како овог храма, тако и осталих храмова и манастира са 

подручја Епархије бихаћко-петровачке, јер није добро да само једна књига свједочи 

о историји овако значајног географског подручја које је вијековима насељено 

већинским српским православним живљем. 

 

Садржај: 

 

- Увод 

- Територија данашње општине Босански Петровац до 1700. године 

- Оснивање Петровца  

- Српска православна црква на подручју Петровца од оснивања вароши 1700. 

године до краја турске управе у Босни и Херцеговини 1878. године 

- Српска православна црква на подручју Петровца за вријеме аустроугарске 

власти у Босни и Херцеговини 1878–1918. године 

- Православно становништво у петровачком протопрезвитерату према 



црквеним  шематизмима за 1882, 1883, 1884–1886. и 1901. годину 

- Петровачки Срби у борби за црквено-школску аутономију у Босни и 

Херцеговини за вријеме аустроугарске власти  

- Српска православна црква на подручју Босанског Петровца у периоду 1918–

1945. године 

- Српска православна црква на подручју Босанског Петровца у периоду 1945–

1990. године 

- Српска православна црква на подручју Босанског Петровца од оснивања 

Епархије бихаћко-петровачке до 2012. године 

- Кратка историја Епархије бихаћко-петровачке 

- Српска православна црква на подручју Босанског Петровца у периоду 1990–

2012. године 

- Саборни храм Светих апостола Петра и Павла у Босанском Петровцу 

-     Биографије патријараха Српске православне цркве значајних за прошлост 

Саборног храма Светих апостола Петра и Павла 

- Патријарх Герман (Ђорић) 

- Патријарх Павле (Стојчевић) 

- Биографије епископâ Српске православне цркве значајних за прошлост 

Саборног храма Светих апостола Петра и Павла 

- Митрополит дабробосански Сава (Косановић) 

- Митрополит дабробосански Ђорђе (Николајевић) 

- Епископ далматински (1959–1978) и епископ жички (1978–2003) Стефан 

(Боца) 

- Епископ аустралијско-новозеландски (1973–1978), епископ далматински 

(1978–1992) и митрополит дабробосански (1992–2015) Николај (Мрђа) 

- Викарни епископ моравички (1978–1980) и епископ бањалучки од 1980. 

године Јефрем (Милутиновић) 

- Епископ бихаћко-петровачки (1991–2013), епископ зворничко-тузлански 

(2013–2017) и митрополит дабробосански од 2017. године Хризостом (Јевић) 

- Викарни епископ хвостански (1999–2013), eпископ бихаћко-петровачки 

(2013–2017) и епископ милешевски од 2017. године Атанасије (Ракита) 

- Епископ средњоевропски (2014–2017) и епископ бихаћко-петровачки од 

2017. године Сергије (Карановић)  

- Свештеници који су служили у саборном храму Светих апостола Петра и 

Павла  

- Закључак 

- Conclusion 

- Извори и литература 

10 бодова (члан 19, став 3) 

 

Уређивање научне монографије или тематског научног зборника националног 

значаја 

 

Зборник радова: Устанак Срба у Херцеговини и Босни 1875–1878. године, 

приредили Бошко М. Бранковић, Боривоје Милошевић, Бања Лука 2016. 

 



Организацијом Округлог стола: Устанак Срба у Херцеговини и Босни 1875–1878. 

године, одржаног 12. јуна 2015. године, Студијски програм за историју Филозофског 

факултета Универзитeта у Бањој Луци желио је да адекватно, у оквирима науке, 

обиљежи 140 година од почетка овог значајног историјског догађаја за српски народ 

у Републици Српској и Босни и Херцеговини, једног од најважнијих у новијој 

историји. Стање српског народа у османским покрајинама Херцеговини и Босни 

прије избијања устанка 1875. било је тешко, феудални притисак несношљив, 

сељаштво изложено бездушној експлоатацији. Држава је умјесто десетине узимала 

петину, док су спахије умјесто трећине потраживале половину. Наведено потврђују 

извјештаји аустроугарских граничара добијени од српских бјегунаца са турске 

стране који су се жалили на правну несигурност, неједнакост хришћана и 

муслимана пред законом, многобројне злоупотребе при сакупљању пореза и 

прогоне српских свештеника. Основни узрок избијања српског устанка у Босни, 

слично као у Херцеговини, налазило се у заоштреним социјално-економским 

односима. Неуспјеле реформе из XIX вијека гурале су Османско царство у све 

дубљу политичку и економску кризу. Хатишериф од Гилхане из 1839. у Босни и 

Херцеговини наишао је на жилав отпор муслиманског становништва. Покушај да се 

Хатихумајуном 1856. уреде односи у покрајинама остао је мртво слово на папиру и 

само је појачао отпор муслиманских феудалаца централним властима. Супротности 

између феудалаца и кметова у Босни и Херцеговини одражавале су се и као 

супротности између муслимана и хришћана, тачније социјалну подвојеност пратила 

је вјерско-национална, што је устанцима из XIX вијека давало вид огорчене вјерске 

борбе. Порески притисак на хришћане био је нарочито изражен у Босанској 

Крајини. Свједочанства о избијању устанка у Босни 1875. повезују тај догађај са 

прикупљањем десетине и одбијањем сељака да је плате. Убрзо су социјални мотиви 

устанка нестали пред политичким циљевима националног ослобођења. Српски 

устаници су од турског султана тражили слободу вјере, укидање кулука и приреза 

на десетину, олакшице приликом убирања десетине, заштиту од насиља државних 

органа и домаћих муслимана, као и једнакост народа пред законом. Иако су 

устаничке вође позивале босанске муслимане на заједничку борбу против турске 

управе, класне и вјерске супротности спријечиле су било какву сарадњу хришћана и 

муслимана. Српски устанак у Босни и Херцеговини 1875–1878. за посљедицу је 

имао изазивање Велике источне кризе, у коју су, поред Србије и Црне Горе, биле 

уплетене Турска, Русија и Аустроугарска. Након избијања српског устанка у 

Херцеговини и Босни, у Србији је јавно мњење било подјељено, од присталица 

устанка до противника. Истовремено, Русија и Аустроугарска вршиле су притисак 

на званични Београд, да се не уплиће у унутрашњи проблем Османског царства. 

Међутим, национално настројена струја, вођена идејом ослобођења српског народа 

од турског јарма, одлучила се за рат против царевине са циљем ослобођења и 

уједињења српског народа. Новосадска Застава је септембра 1875. упутила позив 

„пријатељима народног ослобођења“ да широм свих „српских и хрватских 

покрајина“ оснују одборе и пододборе за прикупљање помоћи устаницима и 

избјеглицама које су из Босне бјежале преко Саве. Истовремено је објављен 

Манифест огољеле босанске раје којим је објављен рат турском султану и његовим 

великашима. Објава рата Србије Турској, 30. јуна 1876. имала је великог одјека код 

српских устаника у Босни, који су 2. јула прогласили уједињење Босне са Србијом, 



те се одлучили да са браћом у Србији дијеле судбину, ма каква она била. Као 

одговор на српске потезе у Мостару је у љето 1876. бискуп Анђео Краљевић објавио 

проглас у којем се наводи да се католици, под условом да султан не задржи земљу 

под својом влашћу, желе сјединити са Аустроугарском. Међутим, колико је српска 

објава рата Турској имала позитиван одјек међу устаницима у Босни и подгријала 

њихове наде у коначно ослобођење, толико је српски пораз у бици на Ђунису и 

проглашење примирја у марту 1877. између Србије и Турске значио негативан 

заокрет Србије у односу према устанку. Обзиром да више није била у могућности да 

материјално помаже устаничке акције на Тромеђи и уопште у Босни и Херцеговини, 

из српске владе устаницима су стизали савјети да помоћ траже у Русији и од 

словенских коминтената. Такође, Србија је почела да ради на умиривању устанка уз 

одлуку да акт о уједињењу прогласи неважећим. Супротно закључцима скупштине, 

а на заузимање митрополита Михаила, Србе из Босне су у Берлину представљали 

градишки трговац Васо Видовић и пуковник Милета Деспотовић, мада стварног 

учешћа на сједницама конгреса није имао ниједан од њих. Развој прилика уочи 

конгреса и на њему, није пружио прилику српским устаницима да се и њихов глас 

чује у Берлину. Замисао о сједињењу Босне са Србијом показала се у том тренутку 

неостваривом. На слом српског устанка у Босни утицало је више унутрашњих и 

спољашњих фактора. Јединство српског покрета разарало је више политичких 

струја, а устаничке акције нису биле међусобно повезане путем јединственог 

вођства. Петар Карађорђевић (Мркоњић), вођа једне од устаничких група, напустио 

је Босну након Јамничке скупштине 1876. на којој је закључено да би његов останак 

у земљи могао устаницима ускратити даљу помоћ Кнежевине Србије. Устанак није 

захватио простор средње и источне Босне гдје су доминирала густа муслиманска 

насеља, а устаници у Босни нису остварили чвршће везе са херцеговачким 

покретом. 

У Зборнику радова, чији су приређивачи доц. др Бошко М. Бранковић и доц. др 

Боривоје Милошевић, објављено је десет текстова: седам радова у категорији 

оригинални научни рад, један рад у категорији кратко или претходно саопштење и 

два рада у категорији прегледни рад. Рецензензије су потписали доц. др Горан 

Латиновић и доц. др Жељко Савановић. Аутори прилога су историчари са 

Студијског програма за историју Филозофског факултета у Бањој Луци (6), 

Студијског програма за учитељски студији Филозофског факултета у Бањој Луци 

(1), Архива Републике Српске у Бањој Луци (1), Архива Српске православне цркве у 

Београду (1) и Историјског института у Београду (1). 

5 бодова (члан 19, став 25) 

 

Зборник радова: Стотину двадесет година од почетка борбе српског народа у 

Босни и Херцеговини за црквено-школску самоуправу (1896–2016), приредили Бошко 

М. Бранковић, Боривоје Милошевић, Бања Лука 2017. 

 

Зборником радова: Стотину двадесет година од почетка борбе српског народа у 

БиХ за црквено-школску самоуправу (1896–2016), Студијски програм за историју 

Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци обиљежава 120 година од 

почетка борбе српског народа у окупираним покрајинама за црквено-просвјетну 

самоуправу. Заоставштина турског времена, самосталне црквено-школске општине, 



Србима су представљале кључну установу унутар које се одвијао вјерски и школски 

живот и која је имала задатак да под аустроугарском окупацијом сачува национални 

идентитет српског народа, посебно име, језик и школу. Српски народ остао је 

хладан према комуналним школама осниваним послије окупације и није се лако 

одрицао својих конфесионалних школа. Покрет за вјерску и просвјетну аутономију 

био је окосница политичког живота Срба у овим окупираним покрајинама. Такође, 

покрет је задао велике проблеме владајућим круговима у Сарајеву и Бечу, и уз 

нешто касније покренут покрет муслимана за вјерску и вакуфско-меарифску 

аутономију, третиран је као значајан опозициони блок и политичка снага у 

окупираној Босни и Херцеговини. Аутономни покрет Срба избио је у моменту када 

се мислило да је апсолутизам недодирљив и непробојан. Појава аутономне борбе 

Срба изненадила је све, од власти Монархије до центара великих европских сила. 

Покрет је разоткрио све што је Монархија крила иза плашта названог 

„цивилизаторска мисија“ у Босни и Херцеговини. Европи су предочене конкретне 

оптужбе против окупационе управе, приказано је нагомилано народно 

незадовољство окупационим властима изазвано репресијама спровођеним у свим 

сегментима друштва, одузимањем права стечених још у Османском царству након 

вијекова борбе за опстанак и очување народности и вјере. Крута аустроугарска 

управа, непоштовање обећања и гаранција датих приликом уласка окупационе 

војске у земљу, те игнорисање традиција српског народа, довело је до стварања 

снажне опозиције према режиму. Истовремено је у народном вођству наступила 

смјена генерација; стару устаничку генерацију из времена устанака против Турака 

наслиједио је грађански сталеж трговаца ојачан понеким учитељем или 

свештеником, са новим идејама и начинима борбе против окупационих власти. 

Прихваћен од грађанства и једног дијела свештенства, покрет је организовано 

кренуо крајем 1896. године. Влада је смишљеном политиком успјела подијелити 

свештенство у двије групе; на једној страни је било ниже свештенство уз вође 

народног покрета, а на другој страни налазила се виша јерархија, која је махом стала 

уз власт. Покрет су подржали школовани војвођански Срби уз чију помоћ је вођен у 

име свих Срба у Босни и Херцеговини. С обзиром да се уз помоћ са стране брзо 

проширио на цијеле покрајине, добио је сва обиљежја народног покрета.   

Атмосфера која се створила у окупираној Босни и Херцеговини након покретања 

аутономне борбе Срба, тежак положај народа и првака који су се налазили на челу 

покрета, у многоме је олакшана изласком овог проблема ван граница покрајина. Све 

то довело је до интересантног писма које су вође покрета упутиле руском цару, које 

је поред неминовног претјеривања у излагању проблема и застрањивања у неким 

сегментима, дало исцрпну и заокружену слику положаја српског православног 

народа у окупираним покрајинама, у времену аутономне борбе. Власти у Бечу веома 

су страховале због подршке и помоћи која би српском покрету могла стићи из 

Русије. Подршку су очекивале и вође покрета, које су једном приликом покушале да 

ступе у контакт са руским послаником у Бечу. Ипак, тадашње међународне 

околности нису ишле на руку вођама српског аутономног покрета. Подршка Србије 

аутономној борби била је условљена различитим политичким приликама у самој 

Србији.  У српској националној пропаганди, до аустоугарске анексије 1908. године, 

истицан је турски султан као легитимни владар покрајина Босне и Херцеговине, док 

се аустроугарска окупациона власт третирала као привремена. Оваква политика 



улијевала је наду српским политичарима да би једног дана када 

босанскохерцеговачко питање поново дође на дневни ред Великих сила, могло бити 

ријешено у складу са српским националним интересима. Јачи интерес српских 

политичких кругова и појачана национална пропаганда из Србије у Босни и 

Херцеговини почела је тек послије 1900. године. Политички курс који је тада кренуо 

из Србије третирао је ове окупиране покрајине као српске земље, у којој живи 

српски народ различитих вјерских опредјељења. Пропаганда је за циљ имала 

коначно прикључење покрајина Србији. Највећи утицај на аутономни покрет Срба у 

Босни и Херцеговини имали су војвођански радикали који су уједно представљали и 

опозицију аустроугарском режиму и водили сличну борбу за црквену аутономију у 

властитом дворишту. Доношење Уредбе о црквено-школској аутономији 1905. 

године приволило је старије и конзервативније српске политичке вође на сарадњу са 

Земаљском владом, али не и млађе интелектуалце који су у Уредби видјели само 

први корак ка коначном рјешавању политичких, националних и културних проблема 

Срба у земљи. Постигнуту аутономију, која је за старију генерацију представљала 

круну десетогодишње борбе, млађи нараштаји називали су издајом политичких 

интереса Срба, сматрајући како треба наставити са борбом за политичку аутономију 

земље.  

У Зборнику радова, чији су приређивачи доц. др Бошко М. Бранковић и доц. др 

Боривоје Милошевић, објављено је седам текстова: шест радова у категорији 

оригинални научни рад и један рад у категорији прегледни рад. Рецензензије су 

потписали: проф. др Владан Гавриловић, доц. др Драга Мастиловић, доц. др 

Драгиша Д. Васић, доц. др Жељко Савановић и мр Радован Пилиповић. Аутори 

прилога су историчари са Студијског програма за историју Филозофског факултета 

у Бањој Луци (5) и са Студијског програма за историју Филозофског факултета у 

Новом Саду (2). 

5 бодова (члан 19, став 25) 

 

Војвода Перо Крецо, Животопис. Биљешке из српског устанка у Крајини 1875–

1878. године, приредили Радован М. Пилиповић, Бошко М. Бранковић, Београд – 

Дрвар 2018. 

 

У монографији, чији су приређивачи др Радован М. Пилиповић и доц. др Бошко М. 

Бранковић, објављен је рукопис својеручно писаног Дневника Пере Креце из 

српског устанка у Босни 1875–1878. године, једног од вођа устанка. Текст Дневника 

приређивачи су граматички и правописно прилагодили савременом читаоцу уз 

објашњење непознатих појмова кроз научни апарат. Такође, аутори су уз Дневник, 

као посебна поглавља, написали: Животопис Пере Креце као извор за историју Срба 

Босанске Крајине у другој половини XIX века, Савременици војводе Пере Креце, 

Устанак Срба у Босни 1875–1878. године и Свијет војводе Пере Креце у слици и 

ријечи.  

5 бодова (члан 19, став 25) 

 

Оригинални научни рад у научном часопису националног значаја 

 

Бошко М. Бранковић, Оснивање Петровца послије потписивања Карловачког мира 



1699. године, Годишњак Друштва чланова Матице српске у Републици Српској, бр. 

4–5, Бања Лука 2015 стр. 97–101. 

 

Османлије су након потписивања Карловачког мира са Хабзбуршком монархијом и 

Млетачком републиком 1699. године приступиле утврђивању граница и подизању 

нових утврђења и кула. Једно од насеља које је настало као посљедица такве одлуке 

је и Петровац, који је основан послије 1700. године. Не може се прецизно утврдити 

година изградње куле и подизања варошице, али се може рећи, да је то било за 

вријеме султана  Мустафе II (1695−1703) или Ахмеда III (1703−1730), значи 

смјестити у временски оквир између 1700. и 1730. године.  

Да је рад категорисан као оригинални научни рад наведено је на првој страници 

рада у часопису. 

6 бодова (члан 19, став 9) 

 

Бошко М. Бранковић, Спољнополитичко питање борбе српског народа у Босни и 

Херцеговини за аутономију од 1850. до 1878. године, Гласник Удружења архивских 

радника Републике Српске, год. VII, бр. 7, Бања Лука 2015, стр. 37–47. 

 

Слабљење турске моћи на унутрашњем и међународном плану довело је до јачања 

аспирација потчињених народâ да се ослободе њене власти, али и аспирација неких 

европских државâ да се територијално прошире на њен рачун. Посебно 

интересантан простор биле су покрајине Босна и Херцеговина. Српски народ у овим 

покрајинамâ тежио је ослобођењу и уједињењу са Србијом и Црном Гором, док је 

Аустроугарска имала аспирације да изврши њихову окупацију. Од половине 19. 

вијека почињу дипломатске борбе око судбине покрајинâ. Као заинтересоване 

стране, поред Турске да задржи покрајине под својом влашћу, на међународну 

сцену излазе Србија, Црна Гора и Аустроугарска, као највећи интересанти, али и 

Русија, Велика Британија, Њемачка, Француска и Италија које су, зависно од својих 

интереса, држале страну једне од заинтересованих страна на простор покрајинâ. Као 

резултат јавних и тајних преговора јесте одлука Берлинског конгреса да се управа 

над покрајинамâ додијели Аустроугарској. 

Да је рад категорисан као оригинални научни рад наведено је у Увјерењу бр. ПУ-

111/17 од 3.11.2017. годинe. Потврда је достављена у документацији кандидата. 

6 бодова (члан 19, став 9) 

 

Бошко М. Бранковић, Четири писма митрополиту Михаилу из 1878. и 1879. године, 

Радови Филозофског факултета у Бањој Луци, бр. 22, Бања Лука 2015, стр. 21–32. 

 

Српски митрополит Михаило био је привржен идеји о ослобођењу свих Срба од 

турске власти и уједињењу у једну државу. Политички је био привржен и сарадњи 

са Русијом. Након подизања српског устанка у Босни и Херцеговини 1875. године 

изабран је на чело Главног одбора за помагање устанка. Јако поштован од стране 

српских устаника, трудио се да им помогне и кад су сви подигли руке од њих. 

Устаници су му остали вјерни до задњег, тражећи од њега савјете и помоћ почетком 

1878. године, као и послије аустроугарске окупације 1879. године. У раду су 

објављена четири нова писма, пронађена у личном фонду Митрополита Михаила у 



Архиву Српске православне цркве у Београду. 

Да је рад категорисан као оригинални научни рад наведено је на првој страници 

рада у часопису. 

6 бодова (члан 19, став 9) 

 

Бошко М. Бранковић, Видовдан и османско (турско) освајање Београда 1521. 

године, Годишњак Друштва чланова Матице српске у Републици Српској, бр. 6, 

Бања Лука 2016, стр. 151–159. 

 

Аутор у тексту даје прилог проучавању Видовдана као симбола идентитета српског 

народа, повезујући прошлост и садашњост, узимајући као примјер турско освајање 

Београда 1521. године. 

Да је рад категорисан као оригинални научни рад наведено је на првој страници 

рада у часопису. 

6 бодова (члан 19, став 9) 

 

Бошко М. Бранковић, Капетанија Петровац у аустријско-турским ратовима у 18. 

вијеку, Српске студије, књ. 7, Београд 2016, стр. 133–144. 

 

Након потписивања Карловачког мира Османско Царство је било принуђено да дио 

територије уступи једној хришћанској држави и пређе у дефанзиву. Након 

потписивања мировног уговора власти у Босанском пашалуку су се сусреле са 

великим бројем муслиманских избјеглица из Угарске, Славоније, Далмације, 

Крбаве, Лике и биле принуђене да подижу нове градове и тврђаве, а појавила се и 

потреба за оснивањем нових капетанија, како би се учврстила граница са 

Хабзбуршком Монархијом. У првој половини XVIII вијека основана је капетанија 

Петровац, убрзо након подизања вароши Петровац. Варош је првобитно послужила 

за смјештање избјеглица, а касније и за потребе османске војске. Капетанија је 

војним стратезима османске државе била интересантна због Бјелајског поља, које је 

служило за окупљање војске приликом освајачких или одбрамбених акција у 

ратовима Османског Царства и Хабзбуршке Монархије на овом простору у XVIII 

вијеку.  

Да је рад категорисан као оригинални научни рад наведено је у Потврди од 

13.9.2017. године. Потврда је достављена у документацији кандидата. 

6 бодова (члан 19, став 9) 

 

Бошко М. Бранковић, Прошлост и садашњост – народни обичаји из Босанског 

Петровца и околине, Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. 

VIII, бр. 8, Бањалука 2016, стр. 101–107. 

 

Аутор у раду описује дио народних обичаја Срба и муслимана из Босанског 

Петровца и околине. Сурова прошлост, и још суровија потрошачко-индустријска 

садашњост довели су до трајног заборава појединих обичаја у овом крају. За неке од 

тих обичаја данашња покољења Петровчана могу сазнати само из књига, или у 

мањој мјери из причања старијих становника. Обичаји који су се сачували до данас 

у великој мјери су измијењени и прилагођени новом времену. 



Да је рад категорисан као оригинални научни рад наведено је у Увјерењу бр. ПУ-

111/17 од 3.11.2017. године. Потврда је достављена у документацији кандидата. 

6 бодова (члан 19, став 9) 

 

Бошко М. Бранковић, Боривоје Милошевић, Поводом 120 година од почетка борбе 

Срба за црквено-школску самоуправу у Босни и Херцеговини, Радови Филозофског 

факултета у Бањој Луци, бр. 24, Бања Лука 2016, стр. 13–25. 

 

Аутори у раду приказују основне елементе борбе српског народа за црквено-

школску аутономију у окупираним покрајинама Босни и Херцеговини. Такође, 

објашњавају  елементе значајне за узрок, ток и посљедице борбе, као и најбитније 

унутрашње и спољне чиниоце. Након што је аустроугарска окупациона власт 

укинула црквено-школску самоуправу српског народа у окупираним покрајинама 

Босни и Херцеговини, кренула је борба за њено поновно добијање. Званично, борба 

је почела 1896. године. У девет година дугој политичкој борби, српски народни 

прваци успјели су ову борбу пренијети ван граница, не само окупираних покрајина, 

већ и Монархије. Питање самоуправе  рјешавано је у Сарајеву, Бечу и Цариграду, а 

активно учешће су, поред Аустроугарске, имале Србија, Црна Гора и Русија. Покрет 

су помагали и војвођански Срби, прије свих радикали, али и већи дио словенске 

штампе. Унутар окупираних покрајина, покрет је подржаван од народа, већег броја 

угледних Срба, свештенства и монаштва православне цркве. 

Да је рад категорисан као оригинални научни рад наведено је на првој страници 

рада у часопису. 

6 бодова (члан 19, став 9) 

 

Бошко М. Бранковић, Поводом 75 година од смрти свештеника Симе Бањца (1941–

2016), Радови Филозофског факултета у Бањој Луци, бр. 24, Бања Лука 2016, стр. 

81–87. 

 

Аутор у раду говори о мученичкој смрти  Симе Бањца, гламочког свештеника 

убијеног од стране усташа уочи Илиндана 1941. године, који је 2003. године, 

одлуком Синода СПЦ, убрајан у Именослов светих СПЦ. Такође, у кратким црама, 

говори и о усташкој идеологији, која се на терену Босанске Крајине спроводила у 

љето 1941. године. 

Да је рад категорисан као оригинални научни рад наведено је на првој страници 

рада у часопису. 

6 бодова (члан 19, став 9) 

 

Бошко М. Бранковић, Учитељска каријера Петра Мирковића (1855–1935), 

Годишњак Друштва чланова Матице српске у Републици Српској, бр. 7, Бања Лука 

2017, стр. 105–111. 

 

Аутор у тексту прати учитељску службу Петра Мирковића, од завршетка 

Богословије у Бањој Луци, прије избијања српског устанка у Босни 1875. године, 

преко службе у школама Мис Ирби, отвореним за избјеглу српску дјецу из Босне, у 

Славонији, Далмацији и Лици, завршетка Краљевске учитељске школе у Загребу и 



службе за вријеме аустроугарске окупације покрајина Босне и Херцеговине и, на 

крају, учитељску службу за вријеме Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца.  

Да је рад категорисан као оригинални научни рад наведено је на првој страници 

рада у часопису. 

6 бодова (члан 19, став 9) 

 

Бошко М. Бранковић, Презимена у селима Крња Јела и Смољана према попису 

свештеника Петра Рађеновића и данас, Гласник Удружења архивских радника 

Републике Српске, год. IX, бр. 9, Бања Лука 2017, стр. 131–138. 

 

Аутор је у тексту извршио упоредну анализу презимена православног становништва 

насељеног у селима Крња Јела и Смољана, која је, у својим истраживањима, 

забиљежио свештеник Петар Рађеновић, и презимена која су присутна 2017. године, 

као и број кућа. Такође, аутор је упоредио број становника у овим селима 1923, 

1925. и 2017. године.  

Да је рад категорисан као оригинални научни рад наведено је у Увјерењу бр. ПУ-

8/19 од 20.2.2019. године. Потврда је достављена у документацији кандидата. 

6 бодова (члан 19, став 9) 

 

Бошко М. Бранковић, Богдан Милановић Крајишник – жртва борбе за црквено-

школску самоуправу у Босни и Херцеговини, Српске студије, књ. 8, Београд 2017, 

стр. 350–359. 

 

У раду је приказан живот Богдана Милановића Крајишника и његово учешће у 

покрету Срба за црквено-школску аутономију у окупираним покрајинама Босни и 

Херцеговини. Аутор прати живот Милановића од његовог рођења 1877. године до 

смрти 1902. године, са посебним акцентом на његову ангажованост у покрету од 

1898. до 1901. године. У раду се, у мањем обиму, говори и о књижевном дјеловању 

Милановића. Такође, наводе се и неки мање познати детаљи о животу, а који се 

могу пронаћи у текстовима објављеним у штампи, посвећеним Милановићу, с 

почетка 20. вијека, у покрајинама Босни и Херцеговини, Aустроугарској монархији, 

Србији и Црној Гори. Богдан Милановић Крајишник рођен je у Зрмањи 1877. 

године, гдје су његови родитељи избјегли у току српског устанка 1875–1878. године. 

По завршетку основне школе радио је у очевој трговини у Босанском Петровцу, коју 

је наслиједио послије очеве смрти. Активно је учествовао у српском аутономном 

покрету за црквено-школску самоуправу у окупираним покрајинама Босни и 

Херцеговини, због чега је прогоњен и затваран од стране аустроугарских 

окупационих власти. Био је један од највећих бораца за српску културу и просвјету 

у Босанској Крајини, раме уз раме са Петром Кочићем, Јовом Поповићем, Васом 

Кондићем. Своје књижевне радове објављивао је у многим листовима тог времена, 

који су излазили у Србији, Босни и Херцеговини, Црној Гори, Аустроугарској 

монархији. Објавио је и двије збирке пјесама. Умро је 1902. године у Улцињу, у 

Црној Гори, гдје се одселио 1901. године због репресалија које су над њим и 

његовом породицом спроводиле окупационе аустроугарске власти.  

Да је рад категорисан као оригинални научни рад наведено је у Потврди од 

10.12.2018. године. Потврда је достављена у документацији кандидата. 



6 бодова (члан 19, став 9) 

 

Бошко М. Бранковић, Бањолучка битка и опстанак Босанског пашалука 1737. 

године, Историјски часопис, бр. 1, Бања Лука – Источно Сарајево 2018 стр. 97–101. 

 

У тексту се говори о значају Бањалучке битке из 1737. године у одбрани Босанског 

пашалука.  Обрађен је покушај аустријског продора у Босански пашалук са запада и 

пораз на Бјелајском пољу, као и продор из правца Градишке, напад и пораз 

приликом покушаја освајања Бањалуке крајем јула и почетком августа 1737. године. 

Резултат Бањалучке битке био је потпуни пораз војске Монархије приликом напада 

на Босански пашалук и њено повлачење, а дугорочно, османска побједа под 

Бањалуком и одбрана Босанског пашалука одразила се на цјелокупан ток рата 1737–

1739. године и пораз Хабзбуршке монархије.  

Да је рад категорисан као оригинални научни рад наведено је на првој страници 

рада у часопису. 

6 бодова (члан 19, став 9) 

 

Прегледни научни рад у научном часопису националног значаја или поглавље 

у монографији истог ранга  

 

Бошко М. Бранковић, Развој југословенске идеје на јужнословенском простору од 

1500. до 1830. године, У: Боро Бронза, Славојка Бештић-Бронза, Бошко М. 

Бранковић, Боривоје Милошевић, Историја југословенске идеје 1500–1918, Бања 

Лука 2018, стр.127–172. 

 

Рад на тематици истраживања развоја југословенске идеје свакако није пионирски у 

оквирима историографије на простору бивше Југославије, односно Европе, али је 

ауторски тим у оквиру својих напора настојао да покаже свјежи приступ датој 

тематици, првенствено кроз компаративну анализу различитих европских 

идеологема и проналажење адекватног мјеста јужнословенског идеологема у том 

сложеном систему који се у Европи појачано развијао од 15. вијека. Бошко М. 

Бранковић у свом поглављу констатује, да је питање југословенства у прошлости 

било предмет многих других научних истраживања и да је оно остало до данас 

камен спотицања не само научног већ и државноправног и историјског развоја 

народа на овим просторима, што се посебно односило на питања као што су: 

национална свијест, различити цивилизацијски, културни и религијски утицаји, 

судари религија, питање језика и писма и различите интерпретације тог питања, 

питање књижевности, питање процеса преласка на ислам након доласка Османлија 

итд.  

6 бодова (члан 19, став 12) 

 

Научни рад на скупу међународног значаја штампан у цјелини  

 

Бошко М. Бранковић, Цртице из живота Петра Мирковића у току српског 

устанка у Босни 1875–1878. године, Херцеговачки устанак 1875–1878, СПКД 

Просвјета, Гацко 2016, стр. 151–160. 



 

Петар Мирковић спада у ред оних српских родољуба који су се часно борили и 

залагали за очување српског националног идентитета у покрајинамâ Босни и 

Херцеговини. Био је учесник српског устанка у Босни 1875–1878. године, у чети 

Петра Мркоњића, а касније и лични секретар Мис Аделине Павлија Ирби, 

сарађујући са њом у њеном хуманитарном и просвјетно-педагошком раду међу 

српским избјеглицама из Босне у Славонији, Хрватској, Далмацији и Лици. Поред 

секретарских обавеза, једно вријеме је радио у њеној школи у селу Плавно, а често 

је у њено име и по њеном налогу самостално вршио хуманитарни рад по 

избјегличким збјеговима. У зиму 1878. године, након аустроугарске окупације 

покрајинâ Босне и Херцеговине, Мис Ирби му је повјерила, да заједно са Артуром 

Евансом, изврши попис српских повратникâ у Босну, како би се утврдило у каквом 

су материјалном положају. Након извршеног пописа наставио је да ради као њен 

секратар и да са њом одлази у село Стрмица гдје се дијелила помоћ српским 

повратницима. Радио је као учитељ и управник основних школа у Вишеграду, 

Зеници и Бихаћу. Оставио је значајан траг и као писац.   

Да је рад категорисан као оригинални научни рад наведено је у Потврди коју је 

потписао главни и одговорни уредник Зборника радова. Потврда је достављена 

у документацији кандидата. 

5 бодова (члан 19, став 15) 

Бошко Бранкович, Значение письма сербских предводителей о церковной автономии 

Боснии и Герцеговины направленное русскому царю в 1902 г., Вместе сквозь века. К 

истории  русско-сербских культурных, духовных и политических связей, Комитет 

по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным 

отношениям Ленинградской области, Гатчинская Епархия Русской Православной 

Церкви, Санкт-Петербург 2017, 36–42.   

 

(Превод наслова рада: Значај писма српских првака за црквено-школску аутономију 

у Босни и Херцеговини упућеног руском цару 1902. године) 

 

Аутор у тексту говори о основним елементима борбе српског народа у окупираним 

покрајинама Босни и Херцеговини за црквено-школску самоуправу, укинуту од 

стране окупационих аустроугарских власти.  Приказујући елемненте битне за узрок 

покретања борбе и сам ток борбе, као и значај писма које су прваци покушали 

упутити руском цару 1902. године, преко званичног Београда, осјећајући да би им 

помоћ Русије могла донијети превагу у борби за права. Тежак положај српског 

народа и првака аутономног покрета у великој мјери је олакшан изласком покрета у 

европску јавност, првенствено међу словенске народе. 

Да је рад категорисан као оригинални научни рад наведено је у Потврди бр. 2И-

1188/17-0-0 од 10.7.2017. године. Потврда је достављена у документацији 

кандидата. 

5 бодова (члан 19, став 15) 

 

Бошко М. Бранковић, Петар Мирковић – писац историје српског народа у Босни, 

Писци српске историје, СПКД Просвјета, Гацко 2017, стр. 307–316. 

 



Како је Петар Мирковић, у српској науци, приказиван као књижевник и  просвјетни 

радник, аутор текста је одлучио да прикаже његов рад на писању прошлости 

српског народа у Босни. У тексту ће бити ријечи о значају рада Петра Мирковића на 

истраживању и описивању археолошких локалитета у Босанској Крајини, народних 

прича везаних за историјску тематику и књизи: Мис Аделина Павлија Ирби – српска 

добротворка, објављеној у Сарајеву 1921. године, која представља својеврсне 

мемоаре Мирковића, који је био пратилац и лични секретар Мис Аделине Ирби у 

њеном просвјетно-педагошком раду међу српским избјеглицама из Босне у 

Хрватској, Славонији и Далмацији, у току српског устанка у Босни 1875–1878. 

године. 

Да је рад категорисан као оригинални научни рад наведено је на првој страници 

рада у зборнику радова. 

5 бодова (члан 19, став 15) 
 

Научни рад на скупу националног значаја штампан у цјелини 

 

Бошко М. Бранковић, Митрополит Михаило и устанак Срба у Босни 1875–1878. 

године, Устанак Срба у Херцеговини и Босни 1875–1878. године, Филозофски 

факултет, Бања Лука 2016, стр. 33–43. 

 

Београдски архиепископ и митрополит Србије – Михаило Јовановић, био је  

поборник идеје о ослобођењу свих Срба од турске власти и уједињењу у једну 

националну државу. Политички је био привржен сарадњи са Русијом, у којој је био 

поштован и цијењен, како од владе, тако и од панславистичких кругова. Након 

подизања српског устанка у Босни 1875. године изабран је на чело Главног одбора 

за помагање устанка. За вријеме устанка одржавао је сталне везе са српским 

устаницима настојећи да им пружи финансијску, материјалну, кадровску, политичку 

и духовну подршку. За помоћ српском устанку и устаницима агитовао је у Србији, 

Русији и Енглеској.  Након што је постало јасно да ће провинције Босна и 

Херцеговина прећи из турских у аустроугарске руке, одлуком донесеном на 

Берлинском конгресу, митрополит Михаило је био видно погођен и разочаран, али 

није желио одустати од своје наде и наставио је радити на томе да ове покрајине 

дођу под управу Србије. 

Да је рад категорисан као оригинални научни рад наведено је на првој страници 

рада у зборнику радова. 

2 бода (члан 19, став 17) 

 

Бошко М. Бранковић, Политичко организовање у покрајинама Босни и Херцеговини 

за вријеме аустроугарске окупације са посебним освртом на Босанску Крајину, 

Ličnost i društvo: Poželjne osobine i društvene vrijednosti, Filozofski fakultet, Banja Luka 

2016, str. 6–14. 

 

У раду се, у кратким цртама, приказује политичко организовање народâ у 

покрајинама Босни и Херцеговини за вријеме аустроугарске окупације 1878–1918. 

године, са посебним освртом на Босанску Крајину. Посебан акценат се ставља на 

изборе за Босански Сабор 1910. године, кроз призму дешавања прије доношења 



Земаљског устава 1910. године, у току борбе Срба за црквено-школску аутономију и 

муслимана за вакуфско-меарифску и вјерску аутономију, и дешавања након анексије 

покрајинâ 1908. године. У раду су приказана и политичка дешавања везана за 

формирање Народних вијећа и њихово укидање.  

Да је рад категорисан као оригинални научни рад наведено је у Потврди бр. 

10/2017 од 15.11.2017. године. Потврда је достављена у документацији 

кандидата. 

2 бода (члан 19, став 17) 

 

Бошко М. Бранковић, Павле Ритер Витезовић – творац великохрватске идеје и 

писац српске историје, Филозофски факултет, Бањалучки новембарски сусрети, књ. 

17, том I, Бања Лука 2016, стр. 235–246. 

У раду се говори о значају Павла Ритера Витезовића у стварању великохрватске 

идеје, тј. његовом дјелу Оживјела Хрватска, његовим настављачима, али и о 

значају Витезовића у борби Срба за привилегије у Хабзбуршкој Монархији 

почетком XVIII вијека, тј. његовој ангажованости у писању историје српског 

народа, по налогу јерархије СПЦ у Хабзбуршкој Монархији.  

Да је рад категорисан као оригинални научни рад наведено је на првој страници 

рада у зборнику радова. 

2 бода (члан 19, став 17) 

Бошко М. Бранковић, Спољни утицаји на контакте представника српског и 

муслиманског покрета за вјерско-просвјетну самоуправу, Стотину двадесет година 

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

самоуправу (1896–2016), Филозофски факултет, Бања Лука 2017, стр. 89–103. 

 

У раду се говори о утицају спољних чинилаца на контакте вођâ српског и 

муслиманског покрета за просвјетну и вјерску самоуправу у окупираним 

покрајинама Босни и Херцеговини крајем 19. и почетком 20. вијека. Такође, 

обрађује се и проблематика немогућности договора између првака два покрета, што 

због међусобних несугласица, везаних за унутрашње проблеме, што због утицаја 

споља и калкулација спољних фактора у току трајања покретâ. Аутор посебну 

пажњу посвећује утицају званичних Београда и Истанбула на српски, односно 

муслимански покрет. 

Да је рад категорисан као оригинални научни рад наведено је на првој страници 

рада у зборнику радова. 

2 бода (члан 19, став 17) 

 

Бошко М. Бранковић, Од полубогова до националних издајника и оптуженика за 

велеиздају, Ličnost i društvo III: Autoritarna ličnost i društvo, Filozofski fakultet, 

Friedrich Ebert Stiftung, Banja Luka 2017, str. 27–34. 

 

Аутору у тексту говори о популарности српских првака, тј. вођа у борби за црквено-

школску самоуправу од 1896–1905. године, у окупираним покрајинама Босни и 

Херцеговини, у току саме борбе, и постепеног опадања популарности са појавом 

млађе факултетски образоване српске интелигенције, са новим идејама и захтјевима 

за наставак борбе са новим циљевима, до оптужбе за велеиздају од стране 



аустроугарских окупационих власти у Првом свјетском рату. 

Да је рад категорисан као кратко или претходно саопштење наведено је на 

првој страници рада у зборнику радова. 

2 бода (члан 19, став 17) 

 

Бошко М. Бранковић, Боривоје Милошевић, Османске реформе и буне српског 

народа у Босни и Херцеговини од 1829–1861. године – вријеме Јосифа Рајачића, 

Патријарх Јосиф Рајачић и његово доба (1785–1861), Богословија Св. Арсеније 

Сремски Карловци, Сремски Карловци – Београд 2017, стр. 189–203. 

 

Прва половина XIX вијека за српски народ у покрајинама Босни и Херцеговини 

представља почетак борбе за национално ослобођење од османског поробљивача. У 

првој половини XIX вијека, Срби су подигли низ мањих устанака, од Јанчићеве буне 

1809. године до устанака у Херцеговини 50-тих и почетком 60-тих година. Такође, у 

овом времену дешава се и низ османских реформи, које су у значајној мјери 

погађале српски народ у овим покрајинама: социјалне, политичке, војне, управне, 

вјерске и просвјетне. Економско и војно слабљење Османског царства крајем XVIII 

и почетком XIX вијека, те премоћ европских држава, навело је централну власт да 

крене у реформе феудалног система, што је довело до отпора привилегованих 

слојева османског друштва. На страни противника реформи били су и муслимански 

феудалци у покрајинама Босни и Херцеговини. Значајан центар отпора био је у 

Сарајеву. Сукоб на релацији домаћи феудалци – централна влада у Истанбулу, у 

великој мјери се ломио преко леђа домаћег становништва, у првом реду 

православних Срба. У доба сукоба домаћих феудалаца и централне владе била је 

појачана експлоатација српског сељака, а самим тим је његов положај постао 

несношљив, а егзистенција упитна. Сељаке су истовремено израбљивали локални 

феудалци и централна влада, свако за свој рачун. Велики порези економски су 

уништавали сељаке. Одговор српске сељачке масе, проузрокован незадовољством 

по питању уређења кметовских односа, било је подизање низа мањих, локално 

организованих, устанака. Иако притиснути својим егзистенцијалним и националним 

проблемима, Срби из покрајина Босне и Херцеговине успјели су, као добровољци, 

да помогну борбу својих саплеменика у Хабзбуршкој монархији 1848. године. 

Да је рад категорисан као оригинални научни рад наведено је у Потврди бр. 64 

од 01.10.2018. године. Потврда је достављена у документацији кандидата. 

2 бода (члан 19, став 17) 

 

Бошко М. Бранковић, Оснивање друштава и удружења у Босанском Петровцу 

крајем 19. и почетком 20. вијека, Привреда Босанске Крајине 1878–1941, Архив 

Републике Српске, Удружење архивских радника Републике Српске, Бања Лука 

2018, стр. 115–125. 

 

Крајем 19. и почетком 20. вијека у Босанском Петровцу је основано петнаест 

различитих друштава. Највећи број су основали Срби, пет, Хрвати три, муслимани 

четири и три су била интернационална друштва под покровитељством окупационих 

власти. Већина друштава која су основали становници Босанског Петровца за циљ 

су имала очување националног идентитета, док су интернационална имала мисију 



да изврше денационализацију, посебно Срба. Привредна друштва за циљ су имала 

унапређење пословних прилика и самоодрживост привреде, највећу иницијативу 

показали су Срби са оснивањем Српске банке.  

Да је рад категорисан као оригинални научни рад наведено је у Увјерењу бр. ПУ-

11/19 од 20.2.2019. године. Потврда је достављена у документацији кандидата. 

2 бода (члан 19, став 17) 

 

Бошко М. Бранковић, Да ли се историја борбе за аутономију српског народа у 

Босни и Херцеговини понавља?, Филозофски факултет, Наука и стварност, књ. 12, 

том I, Пале 2018, стр. 179–198. 

 

У првом дијелу рада, у кратким цртама, приказују се основни елементи борбе 

српског народа за црквено-школску аутономију у окупираним покрајинама Босни и 

Херцеговини од почетка аустроугарске окупације до 1905. године, док је други дио 

посвећен разликама у мишљењу старије и млађе генерације српске елите и 

интелигенције у окупираним покрајинама о резултатима борбе, непосредно након 

проглашења „Уредбе о уређењу самоуправних црквено-просвјетних прилика“ 1905. 

године. На крају, у трећем дијелу, аутор поставља питање: Да ли се историја борбе 

за аутономију српског народа у Босни и Херцеговини понавља?, и покушава пронаћи 

одговор, кроз примјере из садашњости, који се подударају са дешавањима из 

прошлости. Приказујући основне елементе борбе српског народа за црквено-

школску аутономију у окупираним покрајинама Босни и Херцеговини, од почетка 

аустроугарске окупације 1878. године до проглашења „Уредбе о уређењу 

самоуправних црквено-просвјетних прилика“ 1905. године, и разлика у мишљењу 

старије и млађе генерације српске елите и интелигенције о резултатима борбе, 

непосредно након проглашења „Уредбе“, аутор, кроз примјере из садашњости, а 

који се подударају са описаним дешавањима из прошлости,  покушава пронаћи 

одговор на  питање: „Да ли се историја борбе за аутономију српског народа у Босни 

и Херцеговини понавља?“. На крају, долази до закључка, како се историја српског 

народа у Босни и Херцеговини понавља, што наводи на потребу, да се грешке из 

прошлости не смију понављати у садашњости, због будућности.  

Да је рад категорисан као оригинални научни рад наведено је на првој страници 

рада у зборнику радова. 

2 бода (члан 19, став 17) 

 

Бошко М. Бранковић, Кратки преглед историје јужнословенске идеје у XVIII вијеку, 

1718–1918 – године и годишњице јужнословенске историје, Филозофски факултет, 

Бања Лука 2018, стр. 61–75. 

 

Аутор у тексту даје кратки преглед историје развоја јужнословенске идеје у 18. 

вијеку, полазећи од идеје јужнословенског уједиња грофа Ђорђа Бранковића и 

Павла Ритера Витезовића, гдје први пут се виде територијалне претензије, прва у 

српској варијанти, а друга, која је много агресивнија, у хрватској варијанти. Кроз 

текст приказане су различите личности и идеје које су заступали кроз 18. вијек, а 

које имају додирне тачке са јужнословенским народима: Србима, Хрватима и 

Словенцима, све са циљем јачања народне свијести и ослобођења од туђинских 



поробљивача, али и јачања језика, народне књижевности и историје, или, као што је 

случај кoд Словенаца, претварања народног језика у књижевни. Иако се 

јужнословенска идеја родила у 16. вијеку, у дјелу Вицка Прибојевића, заживјела у 

17. вијеку, у дјелу Мавра Орбина, развијајући се и постепено гранајући у више 

праваца, да би, коначно, крајем 17. и почетком 18. вијека добила своје политичке 

концепције, уз парцијалне српске и хрватске интенције, гдје се први пут виде 

територијалне претензије, прва у српској варијанти, а друга, која је много 

агресивнија, у хрватској варијанти, чији су родоначелници гроф Ђорђе Бранковић и 

Павле Ритер Витезовић. Кроз 18. вијек је примјетно како Срби постају оданији 

Русији у идеји ослобођења и словенског/јужнословенског уједињења, док се код 

Хрвата виша класа, на неки начин, предала Мађарима или Нијемцима, јер су, у 

великој мјери, тежили очувању конфесије и сталешких привилегија кроз језгро 

народности. Међутим, пред крај 18. вијека и код Хрвата се осјећа, под притиском 

германизације и мађаризације, јачање јужнословенске идеје. Освит 19. вијека донио 

је нова дешавања у развоју јужнословенске идеје, те се закључује како су дешавања 

у 18. вијеку само блажа претходница онога што ће се дешавати у 19. и 20. вијеку 

када је ријеч о јужнословенској, односно југословенској идеји.   

Да је рад категорисан као оригинални научни рад наведено је на првој страници 

рада у зборнику радова. 

2 бода (члан 19, став 17) 

Лексикографска јединица или карта у научној публикацији националног 

значаја  

 

Бошко М. Бранковић, Барево, Енциклопедија Републике Српске, том 1 (А-Б), 

Академија наука и умјетности Републике Српске, Бања Лука, 2017, стр. 292–293. 

3 бода (члан 19, став 34) 

 

Бошко М. Бранковић, Борци, Енциклопедија Републике Српске, том 1 (А-Б), 

Академија наука и умјетности Републике Српске, Бања Лука, 2017, стр. 536–537. 

3 бода (члан 19, став 34) 

 

Бошко М. Бранковић, Бравски Ваганац, Енциклопедија Републике Српске, том 1 (А-

Б), Академија наука и умјетности Републике Српске, Бања Лука, 2017, стр. 663. 

3 бода (члан 19, став 34) 

 

Бошко М. Бранковић, Буковача, Енциклопедија Републике Српске, том 1 (А-Б), 

Академија наука и умјетности Републике Српске, Бања Лука, 2017, стр. 754–755. 

3 бода (члан 19, став 34) 

 

Бошко М. Бранковић, Бунара, Енциклопедија Републике Српске, том 1 (А-Б), 

Академија наука и умјетности Републике Српске, Бања Лука, 2017, стр. 769–770. 

3 бода (члан 19, став 34) 

 

Бошко М. Бранковић, Власиње, Енциклопедија Републике Српске, том 2 (В-Г), 

Академија наука и умјетности Републике Српске, Бања Лука, 2018, стр. 205–206. 

3 бода (члан 19, став 34) 



Кратко или претходно саопштење 

 

Бошко М. Бранковић, Велика имена из малог града, Радови Филозофског факултета 

у Бањој Луци, бр. 26, Бања Лука 2017, стр. 117–132. 

 

У тексту се говори о Србима из Босанског Петровца, који су својим радом 

(политичким, културним, просвјетним, хуманитарним и вјерским), заслужили 

епитет великана у историји српског народа у Босни и Херцеговини. Неки од њих, 

попут: Гавре Вучковића Крајишника, Ђурђа – Ђоке Карановића, Стевана 

Карановића, Вида Милановића, Богдана Милановића Крајишника и Симе 

Мирковића, су позната научној јавности, док су: Петар Мирковић, Симеун 

Мирковић, Никодим Новаковић и Душан Новаковић остали у „запећку“ науке. Циљ 

аутора је да „оживи“, како познатије, тако и мање познате петровачке Србе и уврсти 

их у ред заслужних Срба у историји Босне и Херцеговине, јер су се сви они, без 

изузетка, залагали за српске интересе у овим покрајинама у времену отоманске и 

аустроугарске окупације.  

Да је рад категорисан као кратко или претходно саопштење наведено је на 

првој страници рада у часописа. 

1 бод (члан 19, став 42) 

Критичко издање научне грађе 

 

Бошко М. Бранковић, Михаел Ресановић, Превод једног конфидентског извјештаја 

везаног за борбу Срба у Босни и Херцеговини за црквено-школску аутономију од 14. 

јануара 1899. године, Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. 

VII, бр. 7, Бањалука 2015, стр. 297–299. 

 

У току борбе Срба за црквено-школску аутономију у Босни и Херцеговини често 

ћемо наићи на конфидентске извјештаје упућене Заједничком министарству 

финансија у Бечу или Земаљској влади у Сарајеву који се тичу активности српских 

првака у земљи и иностранству. Конфиденти су Глигорија М. Јефтановића, 

Војислава Шолу и остале пратили гдје год се ови кретали –  у Бечу, Цариграду, 

Петрограду, Београду, Новом Саду, Пешти и др. Аустроугарске власти су на тај 

начин биле информисане о најситнијим детаљима до којих су конфиденти могли 

доћи посредним или непосредним путем. Конфиденти су често слали веома исцрпне 

и детаљне извјештаје у којима су наглашавали да су одређене информације сазнали 

од самих српских првака. Велики број њих потписивао се под шифрованим именом, 

па тако сусрећемо Сремца, Сријемца, Адолфа, Клајна, док поједини извјештаји 

уопште нису садржавали потпис. Такав непотписани извјештај, који слиједи, послан 

је из Новог Сада 14. јануара 1899. године. Из самог текста може се закључити да је 

настао на основу казивања: особа од повјерења и поузданих извора. Извјештај је 

писан на њемачком језику и налази се у Архиву Босне и Херцеговине. 

Да је рад категорисан као критичко издање грађе наведено је у Увјерењу бр. ПУ-

111/17 од 3.11.2017. године. Потврда је достављена у документацији кандидата. 

2 бода (члан 19, став 38) 

 

 



Приказ књиге, инструмента, рачунарског програма, случаја, научног догађаја 

 

Бошко М. Бранковић, Свједочанство о страдању Српске православне цркве у Босни 

и Херцеговини у Првом свјетском рату, Гласник Удружења архивских радника 

Републике Српске, год. IX, бр. 9, Бања Лука, 2017, стр. 375–377. 

Да је рад категорисан као приказ наведено је у Увјерењу бр. ПУ-8/19 од 

20.2.2019. године. Потврда је достављена у документацији кандидата. 

1бод (члан 19, став 43) 

 

Бошко М. Бранковић, Зборник радова: Устанак Срба у Херцеговини и Босни 1875–

1878. године (Филозофски факултет, Бања Лука, 2016), Радови Филозофског 

факултета у Бањој Луци, бр. 26, Бања Лука 2017, стр. 187–191. 

Да је рад категорисан као приказ наведено је на првој страници рада у 

часопису. 

1бод (члан 19, став 43) 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 169 

 

г) Образовна дјелатност кандидата: 

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

категоријама из члана 21.) 

Учесник Стручног скупа Друштва библиотекара Републике Српске одржан у 

Требињу 2011. године. 

(3 бода) 

 

Учесник „Новембарских научних скупова“ у организацији Филозофског факултета у 

Бањој Луци 2011, 2012, 2013. године.  

(9 бодова) 

 

Учесник Међународног научног скупа Архива Републике Српске: Привреда 

Бањалуке и Босанске Крајине у капиталистичком настајању и развоју 1878–1941,  

Бања Лука 2013. 

(3 бода) 

 

Укупан број бодова прије последњег избора: 15 

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

по категоријама из члана 21.) 

Након избора у звање доцента 2014. године, Бошко Бранковић држао је предавања 

на предметима Национална историја од средине 15. до почетка 19. вијека 1 и 

Национална историја од средине 15. до почетка 19. вијека 2, обавезних предмета на 

првом циклусу стидија историје.На другом циклусу срудија историје држао је 

предавања из предмета Босанска Крајина у новом вијеку. 

 

Студентске анкете/евалуација наставе: 

 



За љетни семестар 2014/2015. године 

Национална историја од средине 15. до почетка 19. вијека 2 -  4.52 

 

За љетни семестар 2016/2017. године  

Национална историја од средине 15. до почетка 19. вијека 2 -  3.92 

 

За зимски семестар 2017/2018. године  

Национална историја од средине 15. до почетка 19. вијека 1 -  4.62 

 

За љетни семестар 2017/2018. године  

Национална историја од средине 15. до почетка 19. вијека 2 -  4.51 

 

За зимски семестар 2018/2019. године  

Нема података 

 

Укупна просјечна оцјена: 4.39  

 

Резултати анкете достављени су у документацији кандидата. 

8 бодова (члан 25) 

 

Друи облици међународне сарадње (конференције, скупови, радионице, 

едукација у иностранству) 

 

Учешће на Научној конференција: Патријарх Јосиф Рајачић и његово доба, 

Богословија Св. Арсеније Сремски Карловци, одржаном 05. новембар 2016. године у 

Сремским Карловцима, Србија. 

Приложена Потврда о учешћу на скупу од 15. марта 2019. године и Програм 

рада скупа. 

3 бода (члан 21, став 10) 

 

Учешће на Међународној научној конференцији: Топлички устанак 1917. – 100 

година касније, Институт за стратегијска истраживања Министарства одбране 

Републике Србије, Народни музеј Топлице, Историјски архив Топлице, одржаном 

од 23–26. фебруар 2017. године у Прокупљу, Србија. 

У документацији кандидата приложени су: Потврда о учешћу на међународном 

научном скупу бр. 137 од 19.3.2019. године, Сертификат о учешћу на скупу и 

Програм рада скупа. 

3 бода (члан 21, став 10) 

 

У ч ешћ е  н а :  М ежд ун ар одн ая  н а уч н о -п р акти ч еск ая  ко нф ер енци я :  

В м ест е  ск во зь  век а .  К  и сто ри и  р усск о - сер б ск их  к уль т ур ны х ,  

д ухо вн ы х  и  пол ит ич еск и х  связей ,  Ко мит ет  по  м естн ом у 

сам о уп р авл ению ,  м ежн аци он альны м  и  м ежко нф ессион альны м 

о тно ш ения м  Л енин гр ад ск ой  о бл асти ,  Г ат чин ск ая  Еп арх ия  Р усск ой  

П р аво сл авн ой  Церк ви ,  26 –2 7  июн я  2 01 7 ,  С анкт - П ет ерб ур г –

Г ат чин а ,  Р о ссия .   



У документацији кандидата приложени су: Потврда о учешћу на међународном 

научном скупу бр. 2И-1188/17-0-0 од 10.7.2017. године и Програм рада скупа. 

3 бода (члан 21, став 10) 

 

У ч ешћ е  н а :  М еждун ар о дн ая  н ауч н aя  к онф ер енци я :  100-летие русской 

эмиграции в Сербии. Итоги и судьбы,  Ко мит ет  п о  м естно м у 

сам о уп р авл ению ,  м ежн аци он альны м  и  м ежко нф ессион альны м 

о тно ш ения м  Л енин гр ад ск ой  о бл асти ,  Г ат чин ск ая  Еп арх ия  Р усск ой  

П р аво сл авн ой  Ц ерк ви ,  2 7  и юня  2 01 8 ,  С анкт - П ет ер б ур г ,  Р о сси я .  

У документацији кандидата приложени су: Потврда о учешћу на међународном 

научном скупу бр. 2И-1749/2018 од 10.7.2018. године и Програм рада скупа. 

3 бода (члан 21, став 10) 

 

Менторство кандидата за степен трећег циклуса 

 

Мара Шовљаков, Политичке и културне везе Срба Карловачке митрополије и Босне 

и Херцеговине (1896–1914), докторска дисертација урађена и одбрањена под 

менторством доц. др Бошка Бранковића на Филозофском факултету у Бањој Луци 

28. априла 2017. године. 

Приложено Рјешење о именовању Комисије за одбрану докторске дисертације 

бр. 07/1.569/17 од 24.3.2017. године. 

7 бодова (члан 21, став 11) 

 

Менторство кандидата за завршни рад првог циклуса 

 

Милош Бранковић, Насеља и становништво Области Бранковића средином XV 

вијека. Одбранио 10.11.2015. године. 

Приложено Рјешење о именовању Комисије за одбрану завршног рада бр. 

07/4.2855/2015 од 03.11.2015. године. 

1 бод (члан 21, став 18) 

 

Сузана Ђукић, Српски народни прваци у XV и XVI вијеку. Одбранила 29.12.2015. 

године. 

Приложено Рјешење о именовању Комисије за одбрану завршног рада бр. 

07/4.4094/2015 од 22.12.2015. године. 

1 бод (члан 21, став 18) 

 

Даница Мионић, Василије Јовановић Острошки. Одбранила 16.2.2016. године. 

Приложено Рјешење о именовању Комисије за одбрану завршног рада бр. 

07/4.200/2016 од 05.02.2016. године. 

1 бод (члан 21, став 18) 

 

Весна Марић, Бања Лука у ратној 1737. години. Одбранила 14.1.2017. године. 

Приложено Рјешење о именовању Комисије за одбрану завршног рада бр. 

07/4.229/2017 од 31.01.2017. године. 

1 бод (члан 21, став 18) 



 

Маја Видовић, Светосавски и косовски завјет српског народа под турском влашћу. 

Одбранила 19.9.2018. године. 

Приложено Рјешење о именовању Комисије за одбрану завршног рада бр. 

07/4.1157/2018 од 12.9.2018. године. 

1 бод (члан 21, став 18) 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 32 

 

д) Стручна дјелатност кандидата: 

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

Бошко М. Бранковић, Становништво села Крња Јела од 1700. до 1911. године, 

Гласник Удружења музејских радника Републике Српске, Бања Лука 2010, 105–111. 

(2 бода) 

 

Бошко М. Бранковић, Православно становништво у петровачком 

протопрезвитерату према црквеним шематизмима за 1882, 1883, 1884–1886. и 

1901. годину (статистички подаци), Радови Филозофског факултета 13, Бања Лука 

2010, 129–147. 

(2 бода) 

Бошко М. Бранковић, Црква Светог пророка Илије у Смољани, Гласник – Службени 

лист СПЦ 3, Београд, март 2011, 97–99. 

(2 бода) 

 

Бошко М. Бранковић, Библиографија часописа „Стари српски архив“ од 1–8 (2002–

2009), (текућа библиографија), Гласник Удружења архивских радника Републике 

Српске 3, Бања Лука 2011, 485–494. 

(1 бод) 

 

Бошко М. Бранковић, Историјска наука у служби политике на примјеру тумачења 

догађаја у Сребреници јула 1995. године, Зборник радова са Научног скупа 

Филозофског факултета, Бања Лука 2012, 595–602. 

(3 бода) 

 

Бошко М. Бранковић, Први шематизам Епархије бихаћко-петровачке 2010, 

Епархија бихаћко-петровачка, Босански Петровац 2011, стр. 452, (приказ), 

Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, 4, Бањалука 2012, 453–

454. 

(1 бод) 

 

Бошко М. Бранковић, „Сарајевски лист” о одласку барона Апела и доласку барона 

Алборија на чело окупационе управе у Босни и Херцеговини 1903. године, Гласник 

Удружења архивских радника Републике Српске, 5, Бања Лука 2013, 207–211. 

(2 бода) 

 

Бошко М. Бранковић, Библиографија часописа „Грађа о прошлости Босне” 1–5 



(2008–2012), (текућа библиографија), Гласник Удружења архивских радника 

Републике Српске, 5, Бања Лука 2013, 587–591. 

(1 бод) 

 

Укупан број бодова прије последњег избора: 14 

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) 

 

Бошко М. Бранковић, Топлички устанак у уџбенику „Историја за 9. разред основне 

школе“ у Републици Српској, Радови Филозофског факултета у Бањој Луци, бр. 28, 

Бања Лука 2018, стр. 73–82. 

 

У раду је обрађено представљање Топличког устанка 1917. године у уџбенику 

Историја за 9. разред основне школе у Републици Српској, Завода за уџбенике и 

наставна средства Источно Сарајево, одобреног од стране надлежних просвјетних 

органа Републике Српске. Анализа је урађена у уџбеницима од 2007. до 2016. 

године, јер уџбеници прије 2007. године нису имали позитивну оцјену од 

Међународне заједнице, што је појашњено у тексту.   

Да је рад категорисан као стручни рад наведено је на првој страници рада у 

часопису. 

2 бода (члан 22, став 4) 

 

Рад у зборнику радова са националног стручног скупа 

 

Бошко М. Бранковић, Противурјечја државне идеологије СФРЈ на једном примјеру 

из 1979. године, Вриједности и противурјечја друштвене стварности, Филозофски 

факултет, књ. 14, Бања Лука 2013, стр. 385–396. 

 

Комунистичке власти у Југославији су у односу према Српској православној цркви 

биле противурјечне од самог почетка успостављања власти. Однос се разликовао од 

републике до републике, али суштински, власт је била негативно настројена према 

СПЦ. Није било потребно гледати републичке власти, било је довољно видјети 

противурјечан однос локалних власти према СПЦ, да нам буде јасно, да је нешто 

или неко из врха потенцирао негативан однос према српској православној цркви, 

која је вршила своју функцију култа. Један од примјера који указује на 

противурјечност је био примјер односа локалних власти у Босанском Петровцу 

према СПЦ 1979. године.  

Да је рад категорисан као стручни рад наведено је у Потврди бр. 07/254/19 од 

21.02.2019. године. Потврда је достављена у документацији кандидата. 

2 бода (члан 22, став 6) 

 

Бошко М. Бранковић, Прилог проучавању политизације историје у дејтонској Босни 

и Херцеговини, Критичко мишљење – фактор развоја науке и друштва, Филозофски 

факултет, књ. 15, Бања Лука 2014, стр. 201–209. 

 



Политизација историјске науке у дејтонској Босни и Херцеговини урезала се дубоко 

у друштвене и научне токове, толико дубоко да се понекад чини да је критичко 

мишљење немоћно да се одупре све већем затварању науке у националне таборе. 

Посебан акценат ставља се на политизацију и покушај ревизије историје од стране 

једног броја бошњачких и хрватских историчара, под заштитом бошњачке и 

хрватске политичке елите. 

Да је рад категорисан као стручни рад наведено је у Потврди бр. 07/254/19 од 

21.02.2019. године. Потврда је достављена у документацији кандидата. 

2 бода (члан 22, став 6) 

 

Бошко М. Бранковић, Значај историјске науке у заштити националног идентитета 

српског народа у дејтонској Босни и Херцеговини, Стање и перспективе 

истраживања у хуманистичким и друштвеним наукама, Филозофски факултет, књ. 

16, Бања Лука 2015. године, стр. 355–365. 

 

Аутор у тексту покушава да укаже на значај заштите националног идентитета 

српског народа у дејтонској Босни и Херцеговини, с циљем да се спознају његове 

слабости, како би се отклонили недостаци и сачувало оно највриједније – сигурна 

будућност. Посебан акценат ставља на историјску науку, која има задатак да укаже 

на грешке из прошлости, како се не би поновиле у садашњости, а што би се 

негативно рефлектовало на будућност. 

Да је рад категорисан као стручни рад наведено је у Потврди бр. 07/254/19 од 

21.02.2019. године. Потврда је достављена у документацији кандидата. 

2 бода (члан 22, став 6) 

 

Остале професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета које 

доприносе повећању угледа Универзитета 

 

Учешће на: Научни скуп – Бањалучки новембарски сусрети: Критичко мишљење – 

фактор развоја науке и друштва, Филозофски факултет Бања Лука, 24–25. 

новембар 2014. године.  

Приложен Сертификат о учешћу на научном скупу и Програм рада научног 

скупа. 

2 бода (члан 22, став 22) 

 

Члан Организационог одбора и учесник: Округли сто: Устанак Срба у Херцеговини 

и Босни 1875–1878. године, Филозофски факултет Бања Лука, 12. јун 2015. године. 

Приложен Сертификат о учешћу на округлом столу и Програм рада округлог 

стола. 

2 бода (члан 22, став 22) 

 

Учешће на: Научни скуп – Бањалучки новембарски сусрети: Стање и перспективе 

истраживања у хуманистичким и друштвеним наукама, Филозофски факултет 

Бања Лука, 13–14. новембар 2015. године.  

Приложен Сертификат о учешћу на научном скупу и Програм рада научног 

скупа. 



2 бода (члан 22, став 22) 

 

Учешће на: Научни скуп – Бањалучки новембарски сусрети: Идентитети и 

историјски процеси, Филозофски факултет Бања Лука, 18–19. новембар 2016. 

године.  

Приложен Сертификат о учешћу на научном скупу и Програм рада научног 

скупа. 

2 бода (члан 22, став 22) 

 

Члан Научног одбора: Научни скуп са међународним учешћем: Три вијека Војне 

крајине на бранику хришћанства, Крајишки културни центар „Свети Сава“, Бања 

Лука, 15–16. мај 2018. године. 

У документацији кандидата приложени су: Увјерење о чланству у Научном 

одбору научног скупа са међународним учешћем бр. У-ККЦ-03-70/19 од 

14.3.2019. године и Програм рада скупа. 

2 бода (члан 22, став 22) 

 

Учешће на: Округли сто: Настава историје у Републици Српској – стање и 

перспективе, Академија наука и умјетности Републике Српске Бања Лука, 21. 

септембар 2018. године. 

Приложенa Потврда бр. 05-101/19 од 26. марта 2019. године о учешћу на 

округлом столу и Програм рада округлог стола. 

2 бода (члан 22, став 22) 

 

Учешће на: Научни скуп – Бањалучки новембарски сусрети: Историја идеологија, 

Филозофски факултет Бања Лука, 16. новембар 2018. године. 

Приложен Сертификат о учешћу на научном скупу и Програм рада научног 

скупа. 

2 бода (члан 22, став 22) 

 

Учешће на: Међународни научни скуп: Југословенство као прошлост или могући 

пут ка будућности, Независни универзитет Бања Лука, Тјентиште, 31. август – 01. 

септембар 2018. године. 

Приложена Потврда о учешћу на међународном научном скупу и Програм рада 

међународног научног скупа. 

2 бода (члан 22, став 22) 

 

Рецензент каталога и изложбе: Радован Пилиповић, Милош Матијевић, 

Митрополија зворничко-тузланска уочи и за вријеме Првог свјетског рата (1891–

1918) – каталог изложбе, Архив Српске православне цркве и Српска православна 

црквена општина тузланска, Београд – Тузла 2014. 

Приложен каталог гдје се виде имена рецензената. 

2 бода (члан 22, став 22) 

 

Рецензент: Зборник радова: Бањалучки новембарски сусрети: Критичко мишљење – 

фактор развоја науке и друштва, Филозофски факултет, Бања Лука 2014. 



Приложена Потврда о обављеној рецензији бр. 07/492/19 од 15.3.2019. године и 

Зборник радова гдје се види списак рецензената.  

2 бода (члан 22, став 22) 

 

Рецензент каталога и изложбе: Радован Пилиповић, Милош Матијевић, Војно 

свештенство у ослободилачким ратовима Србије (1804–1918) – каталог изложбе, 

Архив Српске православне цркве, Београд 2015. 

Приложен каталог гдје се виде имена рецензената. 

2 бода (члан 22, став 22) 

 

Рецензент монографије: Милош Ернаут, Канонско подручје Епархије бихаћко-

петровачке у времену Митрополита дабро-босанског Георгија Николајевића 1886–

1896, Епархија бихаћко-петровачка, Бања Лука 2015. 

Приложена монографија гдје се виде имена рецензената. 

2 бода (члан 22, став 22) 

 

Рецензент: Споменица посвећена мученицима и жртвама добојске интернације из 

Свјетског рата 1915/16. г. приликом освећења Спомен-цркве и Спомен-костурнице 

у Добоју дана 18. септембра 1938. г. фототипско издање, приредио Радован 

Пилиповић, Српска православна општина добојска, Добој – Београд 2015. 

Приложено фототипско издање Споменице гдје се виде имена рецензената. 

2 бода (члан 22, став 22) 

 

Рецензент каталога и изложбе: Радован Пилиповић, Милош Матијевић, Ненад 

Идризовић, Архимандрит Нићифор Дучић (1832–1900): српски духовник, историчар 

и устанички вођа – каталог изложбе, Архив Српске православне цркве – Удружење 

Требињаца у Београду „Јован Дучић“, Београд – Требиње 2018.   

Приложен каталог гдје се виде имена рецензената. 

2 бода (члан 22, став 22) 

 

Рецензент каталога и изложбе: Милош Матијевић, Радован Пилиповић, Ослобођење 

јужне Србије 1878. године, Архив Српске православне цркве – Народни музеј 

Врање, Београд – Врање 2018.   

Приложен каталог гдје се виде имена рецензената. 

2 бода (члан 22, став 22) 

 

Рецензент: Зборник радова: Бањалучки новембарски сусрети: Мађари и Јужни 

Словени, Филозофски факултет, Бањалука 2017. 

Приложена Потврда о обављеној рецензији бр. 07/492/19 од 15.3.2019. године и 

Зборник радова гдје се види списак рецензената.  

2 бода (члан 22, став 22) 

 

Рецензент монографије: Боривоје Милошевић, Бањалука у борби за ослобођење и 

уједињење: поводом једног вијека од завршетка Првог свјетског рата, Архив 

Републике Српске, Удружење Архивских радника Републике Српске, Бања Лука 

2018. 



Приложена монографија гдје се виде имена рецензената. 

2 бода (члан 22, став 22) 

 

Члан Удружења историчара Републике Српске „Милорад Екмечић“ (предсједник 

Управног одбора и члан Научног вијећа Удружења историчара Републике Српске 

„Милорад Екмечић“ од 4. фебруара 2017. године).  

Приложена копија чланске карте и Одлука о именовању чланова Научног 

вијећа Удружења историчара Републике Српске „Милорад Екмечић“ бр. 11/17 

од 04.02.2017. године.  

2 бода (члан 22, став 22) 

 

Члан Друштва Матице српске у Републици Српској.  

Приложено Увјерење бр. 9/2019 од 29. марта 2019. године из Друштва чланова 

Матице српске у Републици Српској. 

2 бода (члан 22, став 22) 

 

Предсједник управног одбора Јавне установе „Центар за културу и образовање“ 

Босански Петровац од 4.12.2017. до 7.2.2019. године. 

Приложена Потврда бр. 01-40-101-1/19 од 15.3.2019. године из Ј.У. „Центар за 

културу и образовање“. 

2 бода (члан 22, став 22) 

 

Предавање на тему: Улога Богдана Милановића Крајишника у борби Срба за 

црквено-школску самоуправу у Босни и Херцеговини, одржано у Петровцу (Дринићу) 

27. маја 2017. године у организацији Епархије бихаћко-петровачке, Црквене 

општине Дринић и УИРС „Милорад Екмечић“. 

Приложено Увјерење бр. 485/17 од 04.8.2017. године из Епархије бихаћко-

петровачке о одржаном предавању из области историје. 

2 бода (члан 22, став 22) 

 

Предавање учесницима Светосавског омладинског кампа „Митрополит Николај 

Мрђа“ на тему: Историја Срба у Крајини са посебним освртом на историју 

Босанског Петровца, одржано у Смољани (Босански Петровац) 26. јула 2018. 

године у организацији Парохије прве петровачке и сусједних парохија Епархије 

бихаћко-петровачке. 

Приложено Увјерење бр. 34/19 од 02.3.2019. године из Епархије бихаћко-

петровачке о одржаном предавању у оквиру Светосавског омладинског кампа 

„Митрополит Николај Мрђа“. 

2 бода (члан 22, став 22) 

 

Сарадник на пројекту Енциклопедија Републике Српске Академије наука и 

умјетности Републике Српске. 

Приложене копије Уговора о ауторском дјелу бр. 245/10 од 17.12.2010. године и 

бр. 17.3.2016. године 49/16 од .  

2 бода (члан 22, став 22) 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 54 



III. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

Након увида у достављену документацију, Комисија констатује да су се на конкурс 

за избор наставника за ужу научну област Национална историја који је Сенат 

Универзитета у Бањој Луци објавио 26. јуна 2019. године у дневном листу Глас 

Српске, као и на веб страници Универзитета у Бањој Луци, пријавила два кандидата: 

др Боривоје Милошевић, доцент на Филозофском факултету Универзитета у Бањој 

Луци и др Бошко Бранковић, доцент на Филозофском факултету Универзитета у 

Бањој Луци. 

 

Ранг листа кандидата на основу сакупљених бодова из научне, образовне и стручне 

дјелатности јесте сљедећа: 

 

1) др Боривоје Милошевић – 262. 

 

Из научне дјелтности сакупио je 126 бодова. Објавио је двије монографије 

националног значаја, уредио је три научна зборника националног значаја и аутор је 

два поглавља у монографијама националног значаја. Објавио је четири оригинална 

научна рада у научном часопису националног значаја и један прегледни научни рад 

у научном часопису националног значаја. Аутор је два научна рада са скупова 

међународног значаја штампаних у цјелини (један категорисан као: оригинални 

научни рад), и девет научних радова са скупова националног значаја штампаних у 

цјелини (од којих је осам категорисано као: оригинални научни радови). 

Даље је објавио пет лексикографских јединица у Енциклопедији Републике Српске, 

једно критичко издање научне грађе и четири приказа.  

 

Из образовне дјелатности сакупио је 50 бодова. Након избора у звање доцента 2014. 

године држао је предавања на предметима: Национална историја од почетка XIX 

вијека до 1918. године I, Национална историја од почетка XIX вијека до 1918. 

године II, Српска и јужнословенска историја (1804-1918) I, Српска и 

јужнословенска историја (1804-1918) II и Културно наслијеђе јужнословенских 

народа, обавезних предмета на првом циклусу студија историје Филозофског 

факултета Универзитета у Бањој Луци. Држао је наставу из предмета Источно 

питање и Приватни живот Срба у XIX вијеку, изборних предмета на првом 

циклусу студија. На другом циклусу студија историје Филозофског факултета 

држао је предавања из предмета: Историја Босне и Херцеговине од почетка XIX 

вијека до 1918. године, Историја српског народа у новом вијеку, Методологија са 

историографијом новог вијека, Приватни живот Срба у XIX вијеку и Културно 

наслијеђе Срба у новом вијеку. На Факултету политичких наука Универзитета у 

Бањој Луци држао је предавања из oбавезног предмета Савремена историја, на 

првом циклусу студија. 

Учествовао је на три научне конференције у Србији, био је члан двије комисије за 



одбрану докторске дисертације, реализовао је два менторства за завршни рад другог 

циклуса, једно чланство у комисији за одбрану мастер рада и 15 менторстава за 

завршни (дипломски) рад првог циклуса. У наставним анкетама његов рад је 

вреднован просјечном оцјеном 4.78.  

Из стручне дјелатности скупио је 86 бодова.  

Реализовао је десет учешћа на научним скуповима, конференцијама и округлим 

столовима, шест јавних предавања, 16 пута је био рецензент научних монографија, 

зборника радова и изложби. Држао је предавања у организацији Епархије бихаћко-

петровачке, Факултета политичких наука Универзитета у Бањој Луци, Андрићевог 

института и Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду.  

 

2) др Бошко Бранковић – 255.  

 

Из научне дјелатности прикупио је 169 бодова. Објавио је двије монографије 

националног значаја, уредник је два тематска научна зборника националног значаја 

и једне научне монографије националног значаја. Аутор је једног поглавља у 

монографији националног значаја. Написао је дванаест оригиналних научних радова 

и једно кратко или претходно саопштење у часописима водећег националног значаја 

и националног значаја. Објавио је три научна рада у зборницима радова са скупова 

међународног значаја и девет научних радова у зборницима радова са скупова 

националног значаја. Написао је два приказа у часописима националног значаја и 

шест лексикографских јединица у Енциклопедији Републике Српске. 

 

Из образовне дјелатности скупио је 32 бода. Након избора у звање доцента 2014. 

године држао је предавања на предметима Национална историја од средине 15. до 

почетка 19. вијека 1 и Национална историја од средине 15. до почетка 19. вијека 2, 

обавезних предмета на првом циклусу студија историје. На другом циклусу студија 

историје држао је предавања из предмета Босанска Крајина у новом вијеку. Такође, 

учествовао је на двије научне конференције у Србији и двије научне конференције у 

Русији. Има једно реализовано менторство на трећем циклусу студија и пет 

реализованих менторстава на првом циклусу студија. У наставним анкетама његов 

рад је вреднован као врло добар (4.39). 

 

Из стручне дјелатности скупио је 54 бода. Објавио је један стручни рад у часопису 

националног значаја и три стручна рада у зборнику радова са стручних и научних 

скупова. Учествовао је на осам научних скупова у Републици Српској. Био је 

рецензент три монографије, три изложбе са објављеним каталозима и два зборника 

радова. Такође, држао је два предавања у организацији Епархије бихаћко-

петровачке, од тога једно у оквиру Светосавског омладинског кампа.  
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flpymrno rcrxorrora Peny6lure Cpncxe


Ey.reeap Bojeo4e llerpa Bojoeuha 1A


Barra JIyrca


Ilpegnaer: CarlacHocr sa npojercar ,,Pana cruMyJrauuja parnojnrrx Katraqrrera gjeqe 6es
poAlrreJlcKor crapaba y3pacra oA 0 Ao 6 roguna'( y AoMy:a gjeqy rr M,'raAe 6er pogureJr,cxor
craparba rrP agr Bparreurenuh"-Aocrasr'ba ce


lloruroaauu,


Haron IrITo cMo c AyxHoM [a]KIr,oM rrporruraru npuje4nor rope HaBeAeHor npojexra , Kao H


lron6y xojou cre HaM ce o6parr,rll{, H3paxaBaMo BeJrr4Ko 3aAoBoJbcrBo, THMe r{ carJracHocr, 3a
uponolerre I4cror ca 4jeqou paHot y3pacra, a xoja cy, s6or HerroBoJbHHx rropoAr{qHlrx rrpuJruxa,
cnajerurenu y fieuzjr.r 4ou. Cajeurfi cMo qurreHr4rle 4a je nopoguunu cujeurraj najqie:rucxognujr,r
o6:rux s6pr.rmarama , Hapoql,Iro KaAa je pujeu o 4jeqra Huxer KarreHAapcKor y3pacra, aJwr, 14 [opeA
Tora, IIoBpeMeHo ce Haleuo y cwryaguju Aa y rpeHyrxy cujeurraja HeMaMo aAeKBarHy xpaHnreJr,cKy
rIopoAHIIy 3a KoHKperHo 4ujere, re lrcro s6punenao y fieunju 4onr. Ynpaao H3 ror pa3Jrora, BeJruKH
je :navaj xojra 6u ce rocrurao paAoM ua panoj cruuynaquju ca rroMeHyrou 4jeqoM, rrrro oco6re
.{onaa, y rpeHyrHI,IM KalaIIIlrerI,IMa, cr4r-ypuo uuje y uoryhnocru. Tarole, noce6uo je lurauy[paBo
AoAarHH qzlb npojerra, a xoju ce oAHocI4 Ha Morr{BHcarLe xpaH}rreJbcKrlx flopoAr{qa 3a rrpey3r,rMaILe
6pure o 4jequ 6e: po4urecKor crapama.
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