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НАСТАВНО –НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА 

СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 

 
Предмет:  Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање 

вишег асистента, ужа научна област Историја средњег вијека  

 

Одлуком Наставно-научног вијећа Филозофског факултета у Палама, Универзитета у 

Источном Сарајеву, број ННВ: 1115/18 од 17.4.2018, именовани смо у Комисију за 

разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја по конкурсу, објављеном у дневном 

листу “Глас Српске“ од 04. априла 2018. године, за избор у академско звање вишег 

асистента, ужа научна област Историја средњег вијека. 

ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 

Састав комисије
1
 са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назив научне области, 

научног поља и уже научне/умјетничке области за коју је изабран у звање, датума избора у 

звање и назив факултета, установе у којој је члан комисије запослен: 

1. Др. Радмило Пекић, ванредни професор, предсједник 

Научна област: Историја средњег вијека 

Научно поље: Хуманистичке науке 

Ужа научна/умјетничка област: Историја средњег вијека 

Датум избора у звање: 09.07.2015. године 

Универзитет: Универзитет у Приштини са привременим сједиштем у Косовској Митровици 

факултет/академија: Филозофски факултет Косовска Митровица 

2. Др. Радивој Радић, редовни професор, члан 

Научна област: Историја средњег вијека 

Научно поље: Хуманистичке науке 

Ужа научна/умјетничка област: Историја Византије 

Датум избора у звање: 01.07.2006. године 

Универзитет: Универзитет у Београду 

факултет/академија: Филозофски факултет Београд 

3. Др. Глигор Самарџић, ванредни професор, члан 

Научна област: Историја старог вијека 

Научно поље: Хуманистичке науке 

Ужа научна/умјетничка област: Историја старог вијека  

Датум избора у звање: 09.07.2015. године 

Универзитет: Универзитет у Приштини са привременим сједиштем у Косовској Митровици 

факултет/академија: Филозофски факултет Косовска Митровица 

 

 

                                                 
1
 Комисија се састоји од најмање три наставника из научног поља, од којих је најмање један из уже 

научне/умјетничке за коју се бира кандидат. Најмање један члан комисије не може бити у радном 

односу на Универзитету у Источном Сарајеву, односно мора бити у радном односу на другој 

високошколској установи. Чланови комисије морају бити у истом или вишем звању од звања у које се 

кандидат бира и не могу бити у сродству са кандидатом. 



 

 

На претходно наведени конкурс пријавило се двоје кандидата: 

1. Бојан (Ђорђо) Крунић, магистар историје  

2. Предраг (Вељко) Остојић, дипломирани историчар 
 

На основу прегледа конкурсне документације, а поштујући прописане 

чланове
2
 77., 78. и 87. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16), чланове 148. и 149. Статута 

Универзитета у Источном Сарајеву и чланове 5., 6., 37., 38. и 39
3
. Правилника о 

поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву, 

Комисија за писање извјештаја о пријављеним кандидатаима за изборе у звања, 

Наставно-научном вијећу Филозофског факултета Пале и Сенату Универзитета у 

Источном Сарајеву подноси слиједећи извјештај на даље одлучивање: 

И З В Ј Е Ш Т А Ј  

КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ 

I   ПOДАЦИ О КОНКУРСУ 

Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке 

Сенат Универзитета у Источном Сарајеву 

Дневни лист, датум објаве конкурса 

„Глас Српске“, 04. април 2018. године 

Број кандидата који се бира 

Један 

Звање и назив уже научне/умјетничке области, уже образовне области за коју је 

конкурс расписан, списак предмета 

академско звање виши асистент, ужа научна област Историја средњег вијека 

Број пријављених кандидата 

Два 

 

II   ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

ПРВИ КАНДИДАТ 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Име (име једног родитеља) и презиме 

Бојан (Ђорђо) Крунић 

Датум и мјесто рођења 

26.05.1985. године, Фоча 

Установе у којима је кандидат био запослен 

ДОО „ Центро прес“ Бијељина (2011-2014) 

Филозофски факултет Пале ( од 2015) 

                                                 
2
 У зависности од звања у које се кандидат бира, наводи се члан 77. или 78. или 87. 

3
 У зависности од звања у које се кандидат бира, наводи се члан 37. или 38. или 39. 



 

 

Звања/радна мјеста 

дистрибутер штампе 

асистент 

Научна област 

Историја средњег вијека 

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима 

Удружење историчара Републике Српске „Милорад Екмечић“ 

2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА 

Основне студије/студије првог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка  

Филозофски факултет Пале, (2006-2011) 

Назив студијског програма, излазног модула 

Историја 

Просјечна оцјена током студија
4
, стечени академски назив 

8,78, професор историје 

Постдипломске студије/студије другог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка 

Филозофски факултет Пале, (2012-2017) 

Назив студијског програма, излазног модула 

Историја 

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 

9,43, магистар историје 

Наслов магистарског/мастер рада 

„Фочански крај у XIV и XV вијеку“ 

Ужа научна/умјетничка област 

Историја средњег вијека 

Докторат/студије трећег циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка (датум пријаве и одбране дисертације) 

- 

Наслов докторске дисертације 

- 

Ужа научна област 

- 

Претходни избори у звања (институција, звање и период) 

1.Филозофски факултет Пале, асистент за ужу научну област Историја средњег 

вијека, од 18.06.2015. године 

3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора 

- Сребреница – привредно, друштвено и културно средиште средњовјековног 

Подриња, (Десанка Ковачевић – Којић, Средњовјековна Сребреница XIV-XV 

вијек, САНУ, Посебна издања књ. DCLXVIII. Одељење друштвених наука књ 29; 

Београд 2010.), Радови Филозофског факултета, бр. 14, књ. 2, Пале, 2012, 517–

520. ( приказ ) (DOI 10.7251/RFFSR1214517K, ISSN 1512-5858). 

                                                 
4
 Просјечна оцјена током основних студија и студија првог и другог циклуса наводи се за кандидате 

који се бирају у звање асистента и вишег асистента. 



 

 

 

 

Радови послије посљедњег избора/реизбора
5
 

 

- Градска насеља у средњовјековној Србији и Босни у научном опусу академика 

Десанке Ковачевић-Којић, Писци српске историје: зборник радова / Ћоровићеви 

сусрети 2016. године, Научни скуп историчара са међународним учешћем, Гацко 

2017, 158-171. ( Оргиналан научни рад; УДК: 72.071:929 Ковачевић К. Десанка) – 

ISBN 978-99976-715-0-9). 

Аутор у раду анализира један сегмент из богатог научног опуса академика Десанке 

Ковачевић-Којић који се односи на градска насеља у средњовјековној Србији и Босни 

по којем је постала препознатљива, не само у домаћим, већ и ширим међународним 

оквирима. 

- Границе средњовјековне жупе Дрине – прилог проучавању историјске географије 

Горњег Подриња, Зборник радова са научног скупа Наука и стварност одржаног 

20. маја 2017. године на Филозофском факултету Пале. (категорисан као 

оргиналан научни рад, у штампи / прилог Потврда Редакције Филозофског 

факултета Пале). 

     Аутор је анализом података из савремених писаних извора, раних турских пописа, 

топономастике и природно-географских карактеристика терена настојао да утврди у 

којој мјери су се границе турских нахија, у горњем току ријеке Дрине, поклапале са 

границама средњовјековних жупа и на тај начин да прецизније одреди границе 

средњовјековне жупе Дрине. Треба истаћи да је овакав методолошки приступ 

омогућио аутору да доста прецизно утврди границе средњовјековне жупе Дрине и 

због тога резултати његовог истраживања представљају вриједан допринос 

проучавању историјске географије Горњег Подриња.  

 

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Образовна дјелатност прије првог и/или /посљедњег избора/реизбора 

 

Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 

     Кандидат Бојан Крунић је послије избора у звање асистента изводио вјежбе из 

предмета из уже научне области Историја средњег вијека (Јужни Словени у доба 

раног феудализма, Прве јужнословенске државе, Српска и јужнословенска историја 

13-14 вијека, Српска и јужнословенска историја од краја 14. до средине 15. вијека, 

Европа у доба сеобе народа, Европа у доба Каролинга, Европа од 12. до 16. вијека, 

Помоћне историјске науке 1, Помоћне историјске науке 2, Увод у историјске 

студије, Историја историографије). Према резултатима студентске анкете о 

вредновању наставника и сарадника на Филозофском факултету Пале за академску 

2015/16. и 2016/17. годину оцијењен је укупном просјечном оцјеном 4.98. Други 

циклус студија завршио је на матичном факултету децембра 2017. године одбраном 

                                                 
5
 Навести кратак приказ радова и књига (научних књига, монографија или универзитетских уџбеника) 

релевантних за избор кандидата у академско звање. 



 

 

мастер рада на тему Фочански крај у XIV и XV вијеку. Истраживања је вршио у 

Државном архиву у Дубровнику и Архиву САНУ у Београду. 

 

Студентска анкета Универзитет у Источном Сарајеву  (anketa.unssa.rs.ba) 

Историја оцјена сарадника Бојана Крунића 

 

Зимски семестар академске 2015/16. године 

 

Увод у историјске студије  - 5 

Европа у доба Каролинга - 5 

Јужни словени у доба раног феудализма - 5 

Помоћне историјске науке I - 5 

Српска и јужнословенска историја 13-14 вијека - 4.89 

 

Љетни семестар академске 2015/16. године  

 

Историја историографије - 5 

Европа од 12. до 16. вијека - 4, 98 

Прве јужнословенске државе - 5 

Помоћне историјске науке II - 4, 95 

Српска и јужнословенска историја од краја 14. до средине 15. вијека - 5 

 

Зимски  семестар академске 2016/17. године 

 

Увод у историјске студије  - 4,97 

Европа у доба Каролинга - 5 

Јужни словени у доба раног феудализма - 5 

Помоћне историјске науке I - 5 

Српска и јужнословенска историја 13-14 вијека - 4.89 

 

Љетни семестар академске 2016/17. године  

 

Историја историографије - 5 

Европа у доба сеобе народа - 5 

Европа од 12. до 16. вијека - 5 

Прве јужнословенске државе - 5 

Помоћне историјске науке II - 4, 95 

Српска и јужнословенска историја од краја 14. до средине 15. вијека – 5 

 

Укупна просјечна оцјена: 4.98 

 

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Кандидат Бојан Крунић је послије избора у звање асистента учествовао на два научна 

скупа са рефератима из уже научне области Историја средњег вијека. 

- Ћоровићеви сусрети 2016. године, Научни скуп историчара са међународним 

учешћем, Гацко; (Градска насеља у средњовјековној Србији и Босни у научном 

опусу академика Десанке Ковачевић-Којић) 

- Научни скуп Наука и стварност одржан 20. маја 2017. године на Филозофском 



 

 

факултету Пале; (Границе средњовјековне жупе Дрине – прилог проучавању 

историјске географије Горњег Подриња) 

     Од октобра 2015. године обавља функцију секретара Катедре за историју 

Филозофског факултета Пале. Учествовао је у оснивачкој скупштини Удружења 

историчара Републике Српске „Милорад Екмечић“ и члан је Наставно-научног 

вијећа Филозофског факултета Пале. 

      

 

II   ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

ДРУГИ КАНДИДАТ 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Име (име једног родитеља) и презиме 

Предраг (Вељко) Остојић 

Датум и мјесто рођења 

14.09.1959. године, Рудо 

Установе у којима је кандидат био запослен 

Архив Србије Београд 

Завичајни музеј Рудо 

Дом културе Рудо 

Средњошколски центар Рудо (1995-2002) 

Општина Рудо (2000-2004) 

Министарство за дијаспору Владе Републике Србије (2005-2014) 

Министарство спољних послова Владе Републике Србије (2014) 

ЈУ Народна библиотека Рудо ( од краја 2014) 

Звања/радна мјеста 

кустос (Завичајни музеј Рудо) 

директор (Дом културе Рудо) 

професор историје и латинског језика (Средњошколски центар Рудо) 

замјеник начелника општине Рудо (Општина Рудо) 

самостални савјетник за његовање историјско-културних веза са Србима у региону и 

дијаспори (Министарство за дијаспору Владе Републике Србије, Министарство 

спољних послова Владе Републике Србије) 

директор (ЈУ Народна библиотека Рудо) 

Научна област 

- 

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима 

- 

2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА 

Основне студије/студије првог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка  

Филозофски факултет Београд (1978-1984) 

Назив студијског програма, излазног модула 

Историја 



 

 

Просјечна оцјена током студија
6
, стечени академски назив 

 просјечна оцјена на студијама 8,29, на дипломском 8,33, дипломирани историчар 

Постдипломске студије/студије другог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка 

- 

Назив студијског програма, излазног модула 

- 

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 

- 

Наслов магистарског/мастер рада 

- 

Ужа научна/умјетничка област 

- 

Докторат/студије трећег циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка (датум пријаве и одбране дисертације) 

- 

Наслов докторске дисертације 

- 

Ужа научна област 

- 

Претходни избори у звања (институција, звање и период) 

- 

3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора 

     Приложени објављени научни радови кандидата Предрага Остојића се не односе 

на ужу научну област за коју је расписан конкурс (Историја средњег вијека). Предраг 

Остојић је до сад објавио три историјске студије и два рада у којима је обрађивана 

тематика везана за историју Првог и Другог свјетског рата. (ужа научна област 

Историја савременог доба). За потребе Енциклопедије Републике Српске урадио је 89 

енциклопедијских одредница насељених мјеста у Републици Српској. 

  

Студије: 

- Заробљавање генерала Михаиловића, Армон, Београд 2010. 

- Офанзивни горњодрински фронт ( Из љетописа Рудог  за 1914), Армон-ЈУНБ 

„Просвјета“ Рудо, Београд-Рудо 2014. 

- Црногорско Санџачка војска на горњодринском фронту 1914-1915, Армон, Београд 

2016. 

Радови: 

- Офанзивни горњодрински фронт 1914, Зборник радова – Научни скуп: Црна гора у 

Првом свјетском рату, Библиотека: Документи, Књижевна задруга српског народног 

вијећа, Подгорица, 2014. 

- Дух новог времена у новом Рудом пред Велики рат, Зборник радова – Научни скуп: 

Милош Видаковић – царски сонети младобосанске књижевности, као одраз 

друштвених прилика пред Велики рат, ЈУ Народна библиотека „Просвјета“ Рудо, 

Рудо 2018. 
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 Просјечна оцјена током основних студија и студија првог и другог циклуса наводи се за кандидате 

који се бирају у звање асистента и вишег асистента. 



 

 

 

Радови послије посљедњег избора/реизбора
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4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Образовна дјелатност прије првог и/или /посљедњег избора/реизбора 

- 

Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 

      

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

     Кандидат Предраг Остојић учествовао је до сада на неколико научних скупова 

(Подгорица, Беране и Рудо) са рефератима који обрађују теме из Првог свјетског 

рата. Осим тога аутор је и полемике „Богумили“ која је излазила у неколико бројева 

београдског дневног листа „Политика“ августа 1990. године.  Главни је и одговорни 

уредник портала Савремена историја (www.savremenaistorija.com) на којем је до сада 

објављено више од 400 вијести, текстова и научних прилога из области савремене 

историје. Предраг Остојић је 1990. године објавио збирку поезије „Пуна празнина“, а 

2006. историјски роман „Чичина прича или страдање српско“.  

 

 

 

6. РЕЗУЛТАТ ИНТЕРВЈУА СА КАНДИДАТИМА
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У складу са одредбама члана 2. Правилника о измјенама и допунама правилника о 

поступку и условима за избор академског особља Универзитета у Источном Сарајеву 

заказан је интервју са кандидатима који је одржан 10.05.2018. године у 14.00 часова у 

просторијама Филозофског факултета Пале. На разговору су се појавила оба 

пријављена кандидата. Након обављеног интервјуа, Комисија је закључила да 

кандидат Предраг Остојић не испуњава све услове прописане чланом 77. Закона о 

високом образовању, и чланом 37. Правилника о поступку и условима избора 

академског особља Универзитета у Источном Сарајеву, односно нема завршен други 

циклус студија. С друге стране кандидат Бојан Крунић испуњава све напријед 

наведене прописане услове и на основу резултата интервјуа Комисија констатује да 

се ради о кандидату који показује веома добру информисаност за област на коју је 

конкурисао, као и потпуну оспособљеност за рад у настави. 

7. ИНФОРМАЦИЈА О ОДРЖАНОМ ПРЕДАВАЊУ ИЗ НАСТАВНОГ 

ПРЕДМЕТА КОЈИ ПРИПАДА УЖОЈ НАУЧНОЈ/УМЈЕТНИЧКОЈ ОБЛАСТИ 

ЗА КОЈУ ЈЕ КАНДИДАТ КОНКУРИСАО, У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 93. 

ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ
9
 

                                                 
7
 Навести кратак приказ радова и књига (научних књига, монографија или универзитетских уџбеника) 

релевантних за избор кандидата у академско звање. 
8
 Интервију са кандидатима за изборе у академска звања обавља се у складу са чланом 4а. Правилника 

о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву (Интервију 

подразумјева непосредан усмени разговор који комисија обавља са кандидатима у просторијама 

факултета/академије. Кандидатима се путем поште доставља позив за интервију у коме се наводи  

датум, вријеме и мјесто одржавања интервијуа.) 
9
 Кандидат за избор у наставно-научно звање, који раније није изводио наставу у високошколским 

установама, дужан је да пред комисијом коју формира вијеће организационе јединице, одржи  

предавање из наставног предмета уже научне/умјетничке области за коју је конкурисао. 

http://www.savremenaistorija.com/


 

 

- 

 

III   ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

Експлицитно навести у табели у наставку да ли сваки кандидат испуњава услове 

за избор у звање или их не испуњава.  

Први кандидат: Бојан Крунић 

Минимални услови за 

избор у звање
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испуњава/не испуњава 

Навести резултате рада 

(уколико испуњава) 

1) завршен први циклус 

студија са просјечном 

оцјеном  

вишом од 8,0 

 

ИСПУЊАВА 

Завршен први циклус 

студија из историје (240 

ECTS) – просјек оцјена 

на 

основним студијама 8,78. 

2) завршен други циклус 

студија са просјечном 

оцјеном  

вишом од 8,0 

 

ИСПУЊАВА 

Завршен други циклус 

студија 

из историје из уже 

научне области Историја 

средњег вијека – просек 

оцена 9,43. 

Додатно остварени резултати рада (осим минимално прописаних) 

Навести преостале публиковане радове, пројекте, менторства, … 

Сви публиковани радови кандидата Бојана Крунића односе се на област за коју је 

расписан конкурс. 

 

Други кандидат: Предраг Остојић 

Минимални услови за избор 

у звање 
испуњава/не испуњава 

Навести резултате рада 

(уколико испуњава) 

1) завршен први циклус 

студија са просјечном 

оцјеном  

вишом од 8,0 

 

ИСПУЊАВА 

Завршен први циклус 

студија из историје (240 

ECTS) – просјек оцјена на 

основним студијама 8,29, на 

дипломском 8,33. 

2) завршен други циклус 

студија са просјечном 

оцјеном  

вишом од 8,0 

 

НЕ ИСПУЊАВА 

 

Нема завршен други циклус 

студија 

 

Додатно остварени резултати рада (осим минимално прописаних) 

Навести преостале публиковане радове, пројекте, менторства, … 

 

 

     На конкурс објављен у дневном листу „Глас Српске“ од 04. априла 2018. 

године, за избор у академско звање вишег асистента ужа научна област Историја 

средњег вијека, пријавила су се два кандидата: Бојан Крунић и Предраг Остојић.  

    Увидом у пристиглу документацију утврђено је да кандидат Предраг Остојић 
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 У зависности у које се звање бира кандидат, навести минимално прописане услове на основу члана 

77., 78. и 87. Закона о високом образовању односно на основу члана 37., 38. и 39. Правилника о 

поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву 



 

 

не испуњава све услове прописане чланом 77. Закона о високом образовању, и 

чланом 37. Правилника о поступку и условима избора академског особља 

Универзитета у Источном Сарајеву, односно нема завршен други циклус студија. 

Са друге стране, кандидат Бојан Крунић испуњава све Законом и Правилником  

прописане услове за избор у звање вишег асистента. Током  интервјуа Комисија је 

стекла и додатно увјерење о научним намјерама кандидата Бојана Крунића у 

погледу његовог даљег рада и усавршавања. Поред тога, за разлику од кандидата 

Предрага Остојића, који се у свом досадашњем научно-истраживачком раду 

углавном бавио темама  из  ближе прошлости (Историја савременог доба), сви 

радови кандидата Бојана Крунића се односе на ужу научну област за коју је 

конкурс расписан (Историја средњег вијека).  

  

     Узимајући у обзир претходно наведене чињенице Комисија са 

задовољством предлаже Наставно-научном вијећу Филозофског факултета у 

Палама као и Сенату Универзитета у Источном Сарајеву да кандидата 

Бојана Крунића изабере у звање вишег асистента за ужу научну област  

Историја средњег вијека. 
 

Ч Л А Н О В И   К О М И С И Ј Е: 

1. ____________________________________________________,  

др Радмило Пекић, ванредни професор, Историја средњег 

вијека, Филозофски факултет Косовска Митровица, 

предсједник 

 

2. ____________________________________________________,  

др Радивој Радић, редовни професор, Историја Византије, 

Филозофски факултет Београд, члан 

 

 

3. _________________________________________________,  

др Глигор Самарџић, ванредни професор, Историја старог 

вијека, Филозофски факултет Косовска Митровица, члан 

 

 

IV  ИЗДВОЈЕНО ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

Уколико неко од чланова комисије није сагласан са приједлогом о избору дужан 

је своје издвојено мишљење доставити у писаном облику који чини сасатвни дио 

овог извјештаја комисије.  

 

Ч Л А Н  К О М И С И Ј Е: 

                                              1. ________________________________ 

Мјесто: ________________________ 

Датум: ________________________ 


