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НАСТАВНО –НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТ 

СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 

 
Предмет:  Извештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег 

асистента, ужа научна област Историја новог вијека, ужа образовна област 

Историја новог вијека, (предмети: Српска и балканска историја XV и XVI вијека, 

Српска и јужнословенска историја 1790-1878. године, Српска и балканска 

историја XVII и XVIII вијека, Српска и јужнословенска историја 1878-1914. год, 

БиХ под аустроугарском влашћу) 

 

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

Источном Сарајеву, број ННВ: 2436 од 12.9.2017, именовани смо у Комисију за разматрање 

конкурсног материјала и писање извјештаја по конкурсу, објављеном у дневном листу “Глас 

Српске“ од 19.7.2017. године, за избор у академско звање вишег асистента, ужа научна 

област Историја новог вијека, ужа образовна област Историја новог вијека (предмети: 

Српска и балканска историја XV и XVI вијека, Српска и јужнословенска историја 1790-1878. 

године, Српска и балканска историја XVII и XVIII вијека, Српска и јужнословенска историја 

1878-1914. год, БиХ под аустроугарском влашћу) 

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 Милош Ковић, ванредни професор, председник 

Научна област: Историја новог века 

Научно поље: Хуманистичке науке 

Ужа научна област: Историја новог века 

Датум избора у звање: 20.06.2017. 

Универзитет: Универзитет у Београду 

Факултет:  Филозофски факултет Београд 

2. Др Александар Стаматовић, ванредни професор, члан 

Научна област: Историја савременог доба 

Научно поље: Хуманистичке науке 

Ужа научна област: Методика наставе историје  

Датум избора у звање: 27.12.2011. 

Универзитет: Универзитет у Источном Сарајеву 

Факултет: Филозофски факултет Пале 

3. Др Драга Мастиловић, доцент, члан 

Научна област: Историја савременог доба 

Научно поље: Хуманистичке науке 

Ужа научна/умјетничка област: Историја савременог доба  

Датум избора у звање: 15.7.2014.  

Универзитет: Универзитет у Источном Сарајеву 

Факултет: Филозофски факултет Пале  
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 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. Бранка (Максо) Стругало, мастер историчар 

2
2
. Славиша (Миливоје) Вулић, магистар историје 

 

На основу прегледа конкурсне документације, а поштујући прописане 

чланове
3
 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
4
. Правилника о 

поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву, 

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

Наставно-научном/умјетничком вијећу Филозофског факултета и Сенату 

Универзитета у Источном Сарајеву подноси следећи извештај на даље одлучивање: 

И З В 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“, 19. јул 2017. 

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 вишег асистента, ужа научна област Историја новог вијека, ужа образовна 

област Историја новог вијека, (предмети: Српска и балканска историја XV и XVI вијека, 

Српска и јужнословенска историја 1790-1878. године, Српска и балканска историја XVII и 

XVIII вијека, Српска и јужнословенска историја 1878-1914. год, БиХ под аустроугарском 

влашћу). 

Број пријављених кандидата 

2 
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 Навести све пријављене кандидате (име, име једног родитеља, презиме). 

3
 У зависности од звања у које се кандидат бира, наводи се члан 77. или 78. или 87. 

4
 У зависности од звања у које се кандидат бира, наводи се члан 37. или 38. или 39. 



 

 

II   ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

ПРВИ КАНДИДАТ 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Име (име једног родитеља) и презиме 

Бранка (Максо) Стругало 

Датум и мјесто рођења 

5.5.1980.године, Јајце 

Установе у којима је кандидат био запослен 

СШЦ „Петар Кочић" Шипово  

ЈУ ОШ „Немања Влатковић" Шипово 

ЈУ ОШ „Раде Маријанац" Стројице 

Звања/радна мјеста 

Професор историје и латинског језика – наставник историје 

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 Бања Лука, 2009. године 

Назив студијског програма, излазног модула 

Историја 

Просјечна оцјена током студија
5
, стечени академски назив 

7,30 (седам и 30/100); професор историје 

Постдипломске студије/студије другог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка 

Филозофски факултет Нови Сад, 2016. године 

Назив студијског програма, излазног модула 

Историја 

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 

9,67 (девет и 67/100); Мастер историчар 

Наслов магистарског/мастер рада 

Јован V Палеолог и његово доба 

Ужа научна/умјетничка област 

Историја средњег века (Историја Византије) 

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) 

                                                 
5
 Просјечна оцјена током основних студија и студија првог и другог циклуса наводи се за кандидате 

који се бирају у звање асистента и вишег асистента. 



 

 

1. ----- 

2
6
. 

3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора 

----- 

 

Радови послије посљедњег избора/реизбора
7
 

---- 

 

 

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

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

 

 

 

Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 

 

Навести све активности (уџбеници и друге образовне публикације, предмети на 

којима је кандидат ангажован, гостујућа настава, резултате анкете
8
, менторство

9
) 

 

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

 

Навести учешће у НИ пројектима (одобрени и завршени: назив НИ пројекта са 

ознаком, период реализације, да ли је кандидат руководилац или учесник). 

Остале стручне дјелатности. 

 

 

Други кандидат и сваки наредни ако их има (све поновљено као за првог кандидата). 

II   ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

ДРУГИ КАНДИДАТ 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Име (име једног родитеља) и презиме 

Славиша (Миливоје) Вулић 

Датум и мјесто рођења 

31.8.1977. Невесиње 

Установе у којима је кандидат био запослен 

Средњошколски центар „Алекса Шантић“ Невесиње (2003-2009) 

Филозофски факултет Пале  

Звања/радна мјеста 
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 Навести све претходне изборе у звања. 

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

релевантних за избор кандидата у академско звање. 
8
 Као доказ о резултатима студентске анкете кандидат прилаже сопствене оцјене штампане из базе. 

9
 Уколико постоје менторства (магистарски/мастер рад или докторска дисертација) навести име и 

презиме кандидата, факултет, ужу научну област рада. 



 

 

Дипломирани историчар/Професор историје 

асистент, виши асистент 

Научна област 

ужа научна област Историја новог вијека, ужа образовна област Историја новог 

вијека 

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима 

Удружење историчара Републике Српске „Милорад Екмечић“, члан Управног одбора 

2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА 

Основне студије/студије првог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка  

Филозофски факултет Београд, 2004. Године 

Назив студијског програма, излазног модула 

Историја 

Просјечна оцјена током студија
10

, стечени академски назив 

9,57, дипломирани историчар 

Постдипломске студије/студије другог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка 

Филозофски факултет Пале, 2016. године 

Назив студијског програма, излазног модула 

Историја 

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 

10,00, магистар историје 

Наслов магистарског/мастер рада 

„Босна и Херцеговина у политици Аустро-Угарске према Османском царству на 

Берлинском конгресу“ 

Ужа научна/умјетничка област 

Историја новог вијека 

Докторат/студије трећег циклуса 

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

Филозофски факултет Београд (трећа година, у фази припреме образложења теме 

докторске дисертације) 

Наслов докторске дисертације 

„Аустроугарска окупација Босне и Херцеговине и прве године владавине (1878-

1882)“ 

Ужа научна област 

Историја новог вијека 

Претходни избори у звања (институција, звање и период) 

1. Филозофски факултет Пале: асистент за ужу научну област Историја новог вијека, 

од 23.12.2008. 

2
11

.Филозофски факултет Пале: виши асистент за ужу научну област Историја новог 

вијека, од 26.12.2012. 

3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора 
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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. 
11

 Навести све претходне изборе у звања. 



 

 

 Славиша М. Вулић, Просвјетне прилике у Херцеговини под аустроугарском 

управом 1878-1918. године, Зборник радова са научног скупа „Наука и 

политика“, књига V-2, Пале 2011, стр. 107-115. 

После пораза у рату са Пруском (1866), Хабзбуршка монархија је своје освајачке 

циљеве усмерила ка Балкану. На Берлинском конгресу 1878. године добила је право 

да окупира Босну и Херцеговину и заведе мир у њој. Иако то није значило да има 

право и да припоји те територије, све њене активности од самога почетка окупације 

биле су усмерене у том правцу. Један од врло битних сегмената за остваривање тих 

намера била је и просвјетна политика: требало је отворити нове, државне школе, 

преко којих би се становништво везало за Монархију, и истовремено лагано гушити 

затечене конфесионалне школе. На тлу Херцеговине највећи отпор томе пружили су 

Срби на челу са мостарском Црквено-школском општином. Државне школе 

игнорисали су и муслимани, док су их једино у потпуности прихватили Хрвати. То 

није обесхрабрило окупациону власт која је била упорна па је уплитање политике у 

просвету, праћено сукобима, обележило читаву окупацију.   

 Славиша М. Вулић, Културно буђење Срба у Мостару под аустроугарском 

управом, Зборник радова са научног скупа „Наука и идентитет“, књига VI-2, 

Пале 2012, стр. 47-59. 

Аустро-Угарска је у Мостару и Херцеговини отварала државне школе, али преко њих 

је настојала да оствари и скривене политичке циљеве. Српски народ незадовољство 

окупацијом најпре изражава устанком, а након његовог гушења и забране политичког 

деловања, окреће се културном раду, којим се настојало супротставити 

„цивилизаторској мисији“ Беча. Идејни носилац тог новог облика борбе Срба била је 

мостарска омладина, предвођена Шантићем, Дучићем и Ћоровићем, која ће врло брзо 

да постигне импресивне резултате и, од малене турске варошице, Мостар учини не 

само културним центром Босне и Херцеговине, већ и местом са великим угледом на 

читавом српском подручју. Било је то златно доба које овај град више никада није 

достигао, а којим се данас поносе и они који нису свесни у каквим околностима је 

дошло до тог успона и шта је тај успон у ствари значио. 

 

Радови послије посљедњег избора/реизбора
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 Славиша М. Вулић, Суђење атентаторима и њиховим непосредним 

помагачима, Зборник радова са научног скупа историчара „Сарајевски 

атентат“, Гацко 2014, стр. 265-284. 

После атентата на Франца Фердинанда, покренута је истрага и подигнута оптужница 

против двадесет и пет лица. Од тога, њих двадесет и двоје оптужено је за велеиздају, 

а остало троје за помагање у злочину. Суђење је одржано током октобра месеца 1914. 

године. Захваљујући сачуваним стенографским биљешкама и грађи коју су оставили 

поједини учесници у процесу, може се пратити његов ток, атмосфера у којој се 

одигравало, понашање и ставови оптуженика, мотиви њиховог дела, али и тежње 

аустроугарске државе које је кроз ово суђење настојала да оствари.   

 Славиша М. Вулић, „Босанско питање“ у спољној политици Двојне монархије 

(1871-1878) – пут ка окупацији, „Радови Филозофског факултета“, књига 17, 

Пале 2015, стр. 47-66. 

Након пораза од Пруске, код Садове 1866. године, у борби за превласт у немачком 
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 Навести кратак приказ радова и књига (научних књига, монографија или универзитетских уџбеника) 

релевантних за избор кандидата у академско звање. 



 

 

свијету, Хабзбуршка монархија била је принуђена да мења своју спољну политику и 

да се након вишедеценијског мировања поново окрене збивањима на Балкану и 

Источном питању. Нова политика била је оличена у мађарском политичару Ђули 

Андрашију, који је крајем 1871. године постао заједнички министар спољних 

послова. Немири у Подгорици 1874. године, а потом и устанак у Херцеговини 

средином 1875. године, отворили су Источно питање и омогућили Андрашију да 

стрпљиво, али упорно убеди све велике силе у неопходност заузимања Босне и 

Херцеговине од стране Двојне монархије. 

 Славиша М. Вулић, Босна и Херцеговина у спољној политици Хабзбуршке 

монархије (до 1871. године), Зборник радова са научног скупа „Наука и 

евроинтеграција“, књига X-1, Пале 2016, стр. 63-74. 

Босна и Херцеговина ушле су у средиште спољне политике Хабзбуршке монархије 

од тренутка када се Аустрија Карловачким миром 1699. године проширила до 

територије Босанског ејалета. Охрабрени успехом, Хабзбурзи су настојали да изврше 

даље потискивање Османског царства. Једну од кључних препрека представљао им је 

Босански ејалет, који се успешно бранио у више ратова вођених током читавог XVIII 

века. Период сукоба окончан је склапањем Свиштовског мира 1791. године, после 

чега се аустријска дипломатија у потпуности окренула збивањима на западу. То, 

међутим, није значило и престанак занимања Беча за подручје Босне и Херцеговине. 

Њега су подстицали војни кругови, сукоби на граници, као и покрети 

јужнословенских народа. Ипак, ништа офанзивно није предузимано све док пораз у 

борби за хегемонији у немачком свијету није натерао Хабзбурге да изврше темељиту 

промену у својој спољној политици.. 

 Славиша М. Вулић, Конзуларна мисија у Херцеговини 1875. године, Зборник 

радова са међународног научног скупа историчара „Херцеговачки устанак 

1875-1878.“, Гацко 2016, стр. 135-149. 

Несређене прилике у Османском царству и претеран притисак на хришћанско 

становништво довели су 1875. године до устанка у Херцеговини. Устанак је врло 

брзо привукао пажњу великих сила, које су се плашиле његовог неконтролисаног 

ширења. Подстакнуте различитим мотивима и циљевима, оне су у сарадњи са 

Портом и осталим кључним земљама одлучиле да на побуњено подручје пошаљу 

мисију конзула која би покушала да утиче на тамошње становништво и поново 

успостави мир.  

 Славиша М. Вулић, Османска царевина и питање Босне и Херцеговине на 

Берлинском конгресу, „Радови Филозофског факултета“, књига 18 (у штампи). 

Година 1878. представља прекретницу у историји Босне и Херцеговине. Драматична 

збивања, најпре на дипломатском, а потом и на војном плану, довела су до окончања 

четири века дуге османске владавине, коју је заменила аустроугарска окупација. Ову 

промену са задовољством је дочекало само католичко становништво, док су 

православно и муслиманско, свако из својих разлога, били дубоко разочарани, при 

чему је међу муслиманским становништвом владало и уверење да их је Османска 

царевина издала и оставила на цедилу. Тајни извјештај првог османског 

опуномоћеника на Берлинском конгресу Александра Каратеодори-паше, записници 

са седница, као и преписка најважнијих аустроугарских дипломата тога времена 

показују да је Порта на овом кључном скупу великих сила учинила све што је могла 

да сачува своју сувереност на територији Босне и Херцеговине. 

 Славиша М. Вулић, Завршне дипломатске припреме Аустро-Угарске за 

окупацију Босне и Херцеговине, Научни скуп „Наука и стварност“, Пале 2017.  



 

 

(у припреми). 

На Берлинском конгресу 1878. године Аустро-Угарска је добила право да изврши 

окупацију Босне и Херцеговине. Највећу сметњу у остварењу тог циља правила јој је 

Османска царевина која је своју сагласност дала тек након што јој је посебном 

декларацијом гарантовано да ће окупација бити привремена, да њоме султанова 

права неће бити угрожена и да ће се између две владе одмах након завршетка 

Конгреса постићи споразум о детаљима окупације. Обећавши им то, аустроугарски 

министар спољних послова Ђула Андраши више није хтео да губи време, и већ два 

дана након завршетка Конгреса свом амбасадору у Цариграду Зичију послао је 

упутства којима је Монархија са Османском царевином започела завршне 

дипломатске припреме за окупацију Босне и Херцеговине. Иако је та фаза трајала 

кратко, свега петнаестак дана, показала се врло бурна и јасно открила потпуно 

супротстављене ставове које су две државе имале о окупацији. 

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

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

Кандидат Славиша Вулић је у звању асистента на Универзитету у Источном 

Сарајеву, у периоду од 3.2009. до 12.2012, изводио вежбе на следећим предметима:, 

Српска и балканска историја XV и XVI вијека, Српска и јужнословенска историја 

1790-1878. године, Српска и балканска историја XVII и XVIII вијека, Српска и 

јужнословенска историја 1878-1914. год, БиХ под аустроугарском влашћу, 

Историјска географија, Национална историја   

Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 

Навести све активности (уџбеници и друге образовне публикације, предмети на 

којима је кандидат ангажован, гостујућа настава, резултате анкете
13

, менторство
14

) 

Кандидат Славиша Вулић изабран је 26.12. 2012. у звању вишег асистента на 

Универзитету у Источном Сарајеву, гдје изводи вежбе на следећим предметима:, 

Српска и балканска историја XV и XVI вијека, Српска и јужнословенска историја 

1790-1878. године, Српска и балканска историја XVII и XVIII вијека, Српска и 

јужнословенска историја 1878-1914. год, БиХ под аустроугарском влашћу, 

Историјска географија. 

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Навести учешће у НИ пројектима (одобрени и завршени: назив НИ пројекта са 

ознаком, период реализације, да ли је кандидат руководилац или учесник). 

Остале стручне дјелатности. 

 

 

6. РЕЗУЛТАТ ИНТЕРВЈУА СА КАНДИДАТИМА
15

 

Интервју са кандидатима који су доставили конкурсом предвиђену документацију 

заказан је за 9.10.2017. године у 13.00 сати, на Филозофском факултету. Иако су сви 

кандидати усмено и писмено обавјештени о термину интервјуа, разговору је, пред 
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 Као доказ о резултатима студентске анкете кандидат прилаже сопствене оцјене штампане из базе. 
14

 Уколико постоје менторства (магистарски/мастер рад или докторска дисертација) навести име и 

презиме кандидата, факултет, ужу научну област рада. 
15

 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.) 



 

 

Комисијом у пуном саставу, приступио само Славиша Вулић. Након обављеног 

интервјуа, Комисија је закључила да је ријеч 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
16

 

 

 

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: Бранка Стругало 

Минимални услови за избор 

у звање
17

 

испуњава/не 

испуњава 

Навести резултате рада (уколико 

испуњава) 

Навести списак минимално 

прописаних услова 

  

1) просек оцена на основном 

студију виши од 8;  
НЕ 

ИСПУЊАВА 

Завршене четворогодишње студије 

Историје – просек оцена на 

основним студијама 7,30.  

2) просек оцена на студију 

другог степена виши од 8. 
ИСПУЊАВА Завршене студије другог степена 

из историје – просек оцена 9,67   

Додатно остварени резултати рада (осим минимално прописаних) 

Навести преостале публиковане радове, пројекте, менторства, … 

 

Други кандидат: Славиша Вулић 

Минимални услови за избор 

у звање
18

 

испуњава/не 

испуњава 

Навести резултате рада (уколико 

испуњава) 

Навести списак минимално 

прописаних услова 

  

1) просек оцена на основном 

студију виши од 8;  
ИСПУЊАВА Завршене четворогодишње студије 

Историје – просек оцена на 

основним студијама 9,57.  

2) просек оцена на студију 

другог степена виши од 8. 
ИСПУЊАВА Завршене студије другог степена 

из историје – просек оцена 10,00   

Додатно остварени резултати рада (осим минимално прописаних) 

Навести преостале публиковане радове, пројекте, менторства, … 
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 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. 
17

 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 
18

 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 



 

 

Сви публиковани радови магистра историје Славише Вулића, који су побројани у 

наведеним карактеристикама кандидата, односе се на област за коју је расписан овај 

конкурс. Такође, Славиша Вулић је и на докторским студијама на Историји новог 

вијека. 

 

ПРИЈЕДЛОГ ЗА ИЗБОР: 

Приједлог кандидата за избор у академско звање (навести звање, ужу 

научну/умјетничку и образовну област за коју се кандидат предлаже) са 

образложењем приједлога комисије. Уколико један или више кандидата задовољавају 

услове за избор у звање према конкурсу, комисија мора дати образложење о 

разлозима доношења своје одлуке, конкретно и јасно. 

----- 

На конкурс објављен у дневном листу „Глас Српске“ од 19. 7. 2017. године, за избор 

у академско звање вишег асистента, ужа научна област Историја новог вијека, ужа 

образовна област Историја новог вијека (предмети: Српска и балканска историја XV 

и XVI вијека, Српска и јужнословенска историја 1790-1878. године, Српска и 

балканска историја XVII и XVIII вијека, Српска и јужнословенска историја 1878-

1914. год, БиХ под аустроугарском влашћу) пријавила су се два кандидата: 

1. мастер историчар Бранка Стругало и 2. магистар историје Славиша Вулић. 

Оба кандидата су доставила сву конкурсом тражену документацију. Међутим, 

увидом у документа утврђено је да први кандидат Бранка Стругало не испуњава све 

услове пошто јој је просечна оцена на основном студију 7,30 – дакле, није виша од 8. 

Такође, њен одбрањени мастер рад се не односи на област Историја новог вијека, за 

коју је расписан овај конкурс, већ на Историју средњег вијека.   

Са друге стране, други кандидат Славиша Вулић испуњава све услове за избор у 

звање вишег асистента који су прописани чланом 77. Закона о високом образовању, 

као и чланом 37. Правилника о поступку и условима избора академског особља 

Универзитета у Источном Сарајеву. На оба нивоа студија има просечну оцену вишу 

од 8 (на првом 9,57, а на другом 10,00). Из Историје новог вијека, за коју је конкурс 

расписан, студент је докторских студија, а сви радови које је написао или учествовао 

на научним скуповима односе се на наведену област.    

Због свега наведеног, Комисија закључује да кандидат Славиша Вулић, испуњава 

све законом и конкурсом прописане услове и предлаже Наставно-научном већу 

Филозофског факултета и Сенату Универзитета у Источном Сарајеву да га реизабере 

у звање вишег асистента за ужу научну област Историја новог вијека, ужа образовна 

област Историја новог вијека (предмети: Српска и балканска историја XV и XVI 

вијека, Српска и јужнословенска историја 1790-1878. године, Српска и балканска 

историја XVII и XVIII вијека, Српска и јужнословенска историја 1878-1914. год, БиХ 

под аустроугарском влашћу). 

 



 

 

Ч Л А Н О В И   К О М И С И Ј Е: 

1.  

др Милош Ковић, ванредни професор, Историја новог 

вијека, Филозофски факултет Београд, предсједник 

2.  

др Александар Стаматовић, ванредни професор, Историја 

савременог доба, Филозофски факултет Пале, члан 

3.  

др Драга Мастиловић, доцент, Историја савременог доба, 

Филозофски факултет Пале, 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 саставни дио 

овог извјештаја комисије.  

 

                                    Ч Л А Н  К О М И С И Ј Е: 

                                                                          1. ________________________________ 

 

Мјесто: Пале 

Датум: 10. октобар 2017.  


