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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
Доцент , ужа научна област- Историја средњег вијека
Одлуком Наставно-научног вијећа Филозофског факултета на Палама ,Универзитета у
Источном Сарајеву, број ННВ: 258 од 20.11.2018., именовани смо у Комисију за разматрање
конкурсног материјала и писање извјештаја по конкурсу, објављеном у дневном листу “ Глас
Српске“ од 20.11.2018. године, за избор у академско звање Доцент, ужа научна област
Историја средњег вијека
ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ
Састав комисије1 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. проф. др Ненад Лемајић, редовни професор, предсједник
Научна област: Хуманистичке науке
Научно поље: Историја
Ужа научна област: Историја средњег века - Медијевистика
Датум избора у звање: 1.6. 2007.
Универзитет: Универзитет у Новом Саду
факултет: Филозофски факултет, Нови Сад
2. проф. др Радивој Радић, редовни професор, члан
Научна област: Хуманистичке науке
Научно поље: Историја
Ужа научна област: Историја Византије
Датум избора у звање 1. 3. 2006.
Универзитет: Универзитет у Београду
факултет: Филозофски факултет, Београд
3. проф. др Радмило Пекић, ванредни професор, члан
Научна област: Хуманистичке науке
Научно поље: Историја
Ужа научна област: Историја средњег вијека
Датум избора у звање 10. 5. 2015.
Универзитет: универзитет у Косовској Митровици
факултет: Филозофски факултет, Косовска Митровица

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.
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На претходно наведени конкурс пријавило се 2 (два) кандидата:
1. Др Дејана Васин
22. Др Џенан Даутовић

На основу прегледа конкурсне документације, а поштујући прописане
чланове3 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 394. 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/умјетничком вијећу Филозофског факултета/академије и Сенату
Универзитета у Источном Сарајеву подноси слиједећи извјештај на даље
одлучивање:

ИЗВЈЕШТАЈ
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, 15.11.2018.
Дневни лист, датум објаве конкурса
Глас Српске, 20.11.2018.
Број кандидата који се бира
1 (један)
Звање и назив уже научне/умјетничке области, уже образовне области за коју је
конкурс расписан, списак предмета
Доцент, Историја средњег вијека,
Број пријављених кандидата
2 (два)

II ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА
ПРВИ КАНДИДАТ
1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ
Име (име једног родитеља) и презиме
Дејана (Бранко) Васин
Датум и мјесто рођења
12.07.1987. Нови Сад
Навести све пријављене кандидате (име, име једног родитеља, презиме).
У зависности од звања у које се кандидат бира, наводи се члан 77. или 78. или 87.
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У зависности од звања у које се кандидат бира, наводи се члан 37. или 38. или 39.
2
3

Установе у којима је кандидат био запослен
/
Звања/радна мјеста
/
Научна област
/
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима
Друштво за античке студије Србије, редовни члан Матице Српске
2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА
Основне студије/студије првог циклуса
Назив институције, година уписа и завршетка
Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Нови Сад, 2006-2010.
Назив студијског програма, излазног модула
Основне академске студије
Просјечна оцјена током студија5, стечени академски назив
9.45, дипломирани историчар
Постдипломске студије/студије другог циклуса
Назив институције, година уписа и завршетка
Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Нови Сад, 2010-2011.
Назив студијског програма, излазног модула
Мастер академске студије
Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив
10.00, мастер историчар
Наслов магистарског/мастер рада
Подунавски градови у доба Деспотовине Београд, Смедерево и Голубац
Ужа научна/умјетничка област
историја- медијевистика
Докторат/студије трећег циклуса
Назив институције, година уписа и завршетка (датум пријаве и одбране дисертације)
Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Нови Сад, 19.12.2014.-04.06.2018.
Наслов докторске дисертације
Погранични српски и угарски градови на Сави и Дунаву у средњем веку
Ужа научна област
историја-медијевистика
Претходни избори у звања (институција, звање и период)
1.
26.
3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА
Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора
1. Турски походи 1521-1526. у делу Ђурђа Сремца, Средњовековна насеља на тлу
Војводине: историјски догађаји и процеси, Нови Сад-Сремска Митровица 2013, 199210, УДК 94(439.5)"1521/1526" ISBN 978-86-6065-158-9
Просјечна оцјена током основних студија и студија првог и другог циклуса наводи се за кандидате
који се бирају у звање асистента и вишег асистента.
6
Навести све претходне изборе у звања.
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У раду се анализира писање хроничара Ђурђа Сремца о ратним походима 1521-1526.
године. Крај угарске средњовјековне државе, и турски походи 1521-1526, чине важан
део дјела писца Ђурђа Сремца. Рад се бави Сремчевом перцепцијом ових догађаја
као савременика где он на сликовит и упечатљив начин биљежи и описује ово тешко
вријеме, које је обиловало турским нападима, опсадама градова, свакодневним
походима турске коњице и очајничким покушајима хришћанског становништва да се
организује и заштити. Сремац посебан нагласак ставља на опсаду Београда 1521. и
Мохачку битку 1526, али не занемарује борбе у Срему 1522-1523. Посебно критички
пише о краљу Лајошу и његовој околини, које сматра најодговорнијим за војни и
политички слом Угарске. У раду се износе закључци о вредновању и важности овог
извора за проучавање поменутог периода.
2. Константин Философ у новијој српској историографији, Антика и Савремени
свет: научници, истраживачи и тумачи, Београд 2013, 147-157, UDK 821.163.1.09
Konstantin Filozof 930(497.11) ISBN 978-86-89367-01-0
Дело Константина Филозофа Живот деспота Стефана Лазаревића представља
веома важан извор за познавање историје српског позног средњег вијека. Својом
јединственом формом оно се донекле разликује од средњовјековног жанра житијa те
се стога сматра и првом свјетовном биографијом једног српског владара. Као таква,
она је незаобилазан извор којим су се водили историчари средњег вијека као што су
Јованка Калић, Сима Ћирковић, Милош Благојевић, Андрија Веселиновић, Момчило
Спремић, Михаило Динић, Десанка Ковачевић Којић, и многи други. Готово да не
постоји ни једно дјело наших најеминентнијих медиевиста везано за Деспотовину, у
коме се не цитира овај важан извор. У раду су сагледана и анализирана њихова
тумачења овог значајног дјела, а нарочито у погледу политичке и културне баштине
српске средњовјековне државе, посебно с обзиром на античке и византијске утицаје.
3. Писмо папе Климента VI бискупу Њитре, старешини грчког манастира Светог
Димитрија, Споменица Историјског архива Срем 13, Сремска Митровица 2014, 136142, УДК 272-732.2 Климент VI, папа (093.2)930.25:272 ISSN 1451-3676 (У
коауторству са Милицом Кисић Божић).
У раду се, након кратког историјског увода, износи оригиналан текст писма папе
Климента VI на латинском језику, а затим и његов пријевод на српски језик. Писмо је
упућено бискупу Њитре, у коме му папа повјерава управу над опустјелим
манастиром Светог Димитрија на Сави. У том документу папа је изнео разлоге који
су га навели да овај манастир препусти Бенедиктинцима, дотичући се ранијег стања у
манастиру, а дајући упутства за будућег настојатеља, што ово писмо чини значајним
извором с обзиром да даје важне податке о уређењу манастира Светог Димитрија.
4. Етика у посланицама и писмима Петра I Петровића Његоша, Zbornik radova Osmi
međunarodni interdisciplinarni simpozijum "Susret kultura", Novi Sad 2016, 161-168,
UDK 821.163.41-6.09 Petrović Njegoš, P. ISBN 978-86-6065-391-0 (У коауторству са
Гораном Васином).
Владика (Митрополит) Петар I Петровић Његош је током своје духовне и владарске
дјелатности у Црној Гори иза себе оставио велики број посланица и писама које

сведоче о његовој хришћанској и моралној вертикали. Кроз његов однос према
непријатељима и пораженима увиђамо да је овај духовник- владар био у сваком
поступку прожет темељном идејом чојства, одбране православља, Српства и
јединства Црне Горе и њених племена. Његова етика и његова морална снага примјер
су који је незаобилазан када су у питању чланови династије Петровић-Његош и шире
Срби из Црне Горе. У раду се детаљно анализира етика и морал црногорског владара,
његова државничка и црквена дјелатност кроз призму писане ријечи-посланица које
су ослоњене на хришћанске узоре и српско насљеђе у Црној Гори.
5. Јавност о канонизацији деспота Стефана Лазаревића 1927. године, Антика и
савремени свет данас, Београд 2016, 50-59, UDK 2-558.7:929 Stefan N. "1927" ISBN
978-86-89367-05-8
Свечаности поводом канонизације српског средњовјековног владара деспота Стефана
Лазаревића, пробудиле су значајану пажњу јавности. Ова канонизација је из више
аспеката представљала специфичност, због дугог временског трајања од смрти самог
деспота, ранијих неуспјешних покушаја патријарха Димитрија да се деспот
канонизује, као и контроверзи око мјеста гдје је сахрањен српски владар. Дио
стручне јавности је помно пратио ове догађаје, а новине су писале о овој теми. У
раду се анализира писање дневне штампе о поменутом догађају на основу чега се
изводе закључци о реакцијама јавности на деспотову канонизацију.
6. Трговина Дубровчана у Митровици у 14. веку, Споменица Историјског архива Срем
16, Сремска Митровица 2017, 13-29, УДК 94:339.5-051(497.113)"13"(093.2)
339.5(439)"13"(093.2)
Дубровчани су током средњег вијека у трговачком животу Балкана имали значајну
улогу, а временом су своју дјелатност пороширили и на Угарску. У мјестима
погодним за трговину они су оснивали насеобине. Једна од њихових насеобина се
налазила у Митровици. Она је током друге половине 14. вијека била важна станица
дубровачке даљинске трговине. У раду се анализирају познати дубровачки трговци
који су пословали у Митровици и уочавају се њихове пословне везе са суграђанима у
другим мјестима.
7. На граници два царства у Аустро-турском рату 1716-1718, Споменица
Историјског архива Срем 17, Сремска Митровица 2018, 88-109, УДК
94(=163.41)(436-89)"1716/1718"(093.2)
355.48(436:560)"1716/1718"(093.2)
(У
коауторству са Милицом Кисић Божић).
Рат између Аустрије и Османског царства, вођен у периоду 1716-1718. године,
завршен је потписивањем мира у Пожаревцу. У овом рату Аустрија је осетно
проширила своје границе јужно од Саве и Дунава на рачун Османског царства, те се
велики дио српског народа нашао под њеном влашћу. Иако кратак, тај период
аустријске власти имао је удјела у процесу постепеног напретка српског народа у
сфери просвете, културе и црквене организације. У раду је дат кратак преглед ратних
догађаја и каснијих процеса на овим просторима као и пријевод текста мира са
латинског на српски језик.

8. Немањићки узори и праузори – хришћански владари и светитељи у аренгама
средњовековних српсих повеља, Антика некад и сад: значај, улога и наслеђе кроз
векове, Београд 2018, 58-72, УДК Božanić Snežana 929NEMANJIĆI
091(=163.41)"653" ISBN 978-86-89367-09-6 (У коауторству са Снежаном Божанић и
Милицом Кисић Божић).
У раду се анализирају аренге српских средњовјековних повеља у свјетлу њихових
позивања на хришћанске светитеље и владаре, велике ратнике, личне заштитнике
владара. Посебно је важан осврт на хришћанске узоре који су обликовали немањићку
државну идеологију у контексту схватања појмова светости, мучеништва,
подвижништа, односа према заједници, цркви, култу светих предака/ родитеља. Рад
је утемељен на повељама чија је дипломатичка анализа на свестран начин обухватила
једну од кључних тема српске средњовјековне историје.
9. Стварање култа Црне Горе у пречанској политичкој јавности, У спомен и славу
Светог Јована Владимира, књига 6/1, Цетиње 2018, 268-288, ISBN 978-86-7660-2735(књ.6,св.1)
Улога Црне Горе у стварању националног идентитета Срба у Монархији је била од
великог значаја. У дугом периоду новосадска штампа писала је о црногорским
темама, средњовјековним и нововјековним са нагласком на баштину светородних
Немањића, непрекидне борбе против Турака, очувања православног бића у најтежим
условима. Много аутора, Светозар Милетић, Михаило Полит Десанчић, Лаза Костић,
Миша Димитријевић, писали су о Црној Гори, њеној историји, династији Петровић
Његош. Личност Јована Владимира у том погледу посебно је значајна. Велики број
пречанских првака, научних и политичких бавио се Јованом Владимиром, његовим
значајем за изградњу средњовјековне државе и шире значајем његовог култа,
мученичке смрти и идеологије универзалне хришћанске етике. У раду се анализира
писање поменутих новина и аутора о различитим догађајима у Црној Гори и
њиховим тумачењима, те се на основу тога изводе закључци о креирању свијести о
важности Црне Горе за српски народ код Срба Пречана.
10. Живот на простору Будимске епископије у контексту епидемије куге 1738-1740,
Zbornik radova Deveti međunarodni interdisciplinarni simpozijum "Susret kultura", Novi
Sad 2018, 143-153, UDK 271.222(497.11)-774(439-89)“1738/1740“ ISBN 978-86-6065465-8
(У
коауторству
са
Ненадом
Нинковићем).
Куга је у прошлости оставила бројне посљедице по људско друштво. Њено лако
ширење и недовољно познавање да би заражени људи били излијечени, чинили су је
једном од епидемија која је осим у демографском смислу остављала
посљедице у културолошком, социолошком и психолошком погледу. Епидемија
куге је захватила и Хабзбуршку монархију у периоду 1737-1741. На подручју Угарске
је ова болест оставила велике посљедице. Највише података о томе сачувано је за
простор Будимске епископије, гдје су свештеници забиљежили и доста података о
епидемији. Компарацијом података добијених из ових докумената и сазнањима
до којих је дошла досадашња историографија у раду се анализира како је
епидемија напредовала међу Србима, како су се против ње борили и какве

је све то посљедице оставило по становништво.
11. Писма јегарског бискупа Габријела као извори за опсаду Шапца 1476. године, Из
ризнице Фрушкогорских манастира, Сремска Митровица 2018. (У коауторству са
Милицом Кисић Божић).
Напоре које је угарски краљ Матија Корвин предузео да би освојио од Турака
утврђење Шабац, описао је јегарски бискуп Габријел у три писма која је послао папи.
Поред самог тока опсаде, бискуп Габријел даје значајне податке и о изгледу шабачке
тврђаве. Наводи и догађаје везане за пустошење Сребренице након заузимања
Шапца. У раду су анализирани ови значајни извори, чија је вриједност наглашена с
обзиром на чињеницу да је аутор писама био очевидац догађаја. Рад износи поменута
писма на латинском, као и у пријеводу на српски језик.
Радови послије посљедњег избора/реизбора7

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА
Образовна дјелатност прије првог и/или /посљедњег избора/реизбора
Кандидаткиња Дејана Васин је као студент докторских студија на Филозофском
факултету Универзитета у Новом Саду учествовала у извођењу редовне наставе у
виду вјежби на обавезним предметима на основним академским студијама историје у
периоду од 2014. до 2018. године на основу сагласности Научно-наставног већа
Филозофског факултета у оквиру наведених предмета, о чему је достављана
одговарајућа потврда издата од стране Филозофског факултета у Новом Саду.
У љетњем семестру школске 2013/2014. године Српски предводници у јужној
Угарској после пропасти српских средњовековних држава. Одобрено на 11.
сједници Научно-наставног вијећа 20.12.2013. године.
У зимском семестру школске 2014/2015. године Словени и староседеоци на
Балкану од 7. до 12. века. Одобрено на 5. сједници Научно-наставног вијећа
13.06.2014. године.
У љетњем семестру школске 2014/2015. године Србија и Босна у периоду
развијеног средњег века и Српски предводници у јужној Угарској после
пропасти српских средњовековних држава. Одобрено на 10. сједници Научнонаставног вијећа 19.12.2014. године.
У зимском семестру школске 2015/2016. године Словени и староседеоци на
Балкану од 7. до 12. века. Одобрено на 6. сједници Научно-наставног вијећа
19.06.2015. године.
У љетњем семестру школске 2015/2016. године Српски предводници у јужној
Угарској после пропасти српских средњовековних држава. Одобрено на 1.
сједници Научно-наставног вијећа 12.02.2016. године.
У зимском семестру школске 2016/2017. године Словени, староседеоци и Срби на
Балкану до 14. века. Одобрено на 5. сједници Научно-наставног вијећа 17.06.2016.
године.
Навести кратак приказ радова и књига (научних књига, монографија или универзитетских уџбеника)
релевантних за избор кандидата у академско звање.
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У љетњем семестру школске 2016/2017. године Српски предводници у јужној
Угарској после пропасти српских средњовековних држава. Одобрено на 10.
сједници Научно-наставног вијећа 16.12.2016. године.
У зимском семестру школске 2017/2018. године Словени, староседеоци и Срби на
Балкану до 14. века. Одобрено на 7. сједници Научно-наставног вијећа 08.09.2017.
године.
У љетњем семестру школске 2017/2018. године Извори и историографија за
историју Срба у средњем веку. Одобрено на 1. сједници Научно-наставног вијећа
02.02.2018. године.
-Члан редакције категорисаног научног часописа Споменица историјског архива
Срем
-Стални члан сарадник капиталног српског енциклопедијског пројекта Српски
биографски речник (аутор више одредница)
-Члан организационог одбора међународне научне конференције Сеобе од антике до
данас (одржане на Филозофском факултету у Новом Саду 14-15. април 2018)
-Корисник стипендије Министарства просвете Републике Србије у периоду 20072009. године.
-Корисник стипендије Фонда за младе таленте Министарства Омладине и спорта
Републике Србије у периоду 2010-2011. године.
-Корисник стипендије Министарства просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије за 200 најбољих доктораната, у периоду 2012-2016. године.
-Одлазила на стручна усавршавања у Будимпешту и Братиславу (2015-2017)

Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора
Навести све активности (уџбеници и друге образовне публикације, предмети на
којима је кандидат ангажован, гостујућа настава, резултате анкете8, менторство9)

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА
Кандидаткиња Дејана Васин је у периоду 2012-2016. била као докторанд стипендиста
Министарства просвете, науке и технолошког развоја републике Србије учесник
пројекта Војвођански простор у контексту европске историје (177002 руководилац
проф. др Владан Гавриловић).
Кандидаткиња Дејан Васин је учесник са излагањем на тринаест научних скуповима
Кандидаткиња је и спољни сарадник Матице српске за коју је обрадила већи број
библиографских јединица у српском биографском речнику
Стручна дјелатност кандидата се, поред учествовања на научним скуповима и
сарадње са еминентним научним институцијама и у активном чланству у Друштву
Као доказ о резултатима студентске анкете кандидат прилаже сопствене оцјене штампане из базе.
Уколико постоје менторства (магистарски/мастер рад или докторска дисертација) навести име и
презиме кандидата, факултет, ужу научну област рада.
8
9

историчара Војводине, Друштво за античке студије Србије и Друштву историчара
,,Иларион Руварац''.
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
1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ
Име (име једног родитеља) и презиме
Џенан (Смаил) Даутовић
Датум и мјесто рођења
2. 10. 1980. Травник
Установе у којима је кандидат био запослен
Волонтерски програм у Завичајном музеју Травник
Звања/радна мјеста
Кандидат је у пријави навео да је радио као виши асистент – вањски сарадник на
Педагошког факултету Универзитета у Бихаћу али није доставио документацију о
овој делатности
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
Универзитет у Сарајеву, Филозофски факултет у Сарајеву 2008-2011.
Назив студијског програма, излазног модула
Хисторија
Просјечна оцјена током студија10, стечени академски назив
9.36, бакалауреат хисторије
Постдипломске студије/студије другог циклуса
Назив институције, година уписа и завршетка
Универзитет у Сарајеву, Филозофски факултет у Сарајеву 2011-2013.
Назив студијског програма, излазног модула
Хисторија – научни смјер
Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив
9.79 Магистар хисторије (област средњи вијек)
Наслов магистарског/мастер рада
Просјечна оцјена током основних студија и студија првог и другог циклуса наводи се за кандидате
који се бирају у звање асистента и вишег асистента.
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Хисториографија средњовјековне Босне 1945-2012.
Ужа научна/умјетничка област
средњи вијек
Докторат/студије трећег циклуса
Назив институције, година уписа и завршетка (датум пријаве и одбране дисертације)
Универзитет у Сарајеву, Филозофски факултет у Сарајеву, (У приложеној
документацији нема датума пријаве, већ само датум одбране 15.11.2017.)
Наслов докторске дисертације
Босна и Римска курија у средњем вијеку
Ужа научна област
Хисторија средњовијековне Босне
Претходни избори у звања (институција, звање и период)
1.
211.
3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА
Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора
1. “Papacy and Marriage in Medieval Bosnia“, Medieval Bosnia and Southeast
Europe: Political, Religious, and Cultural Life at the Crossroads of the Adriatic
World, (eds.) Dženan Dautović – Emir O. Filipović – Neven Isailović, ArcHummanities Press, Leeds 2019. (u štampi)
Специфична верска ситуација на територији Босне доводила је и до различите
брачне праксе у односу на остатак хришћанског света. Аутор закључује да су
у брачној пракси Босне постојале извесне разлике али да су се оне значајно
повећале тек када је римска црква унеле у своју праксу значајно строжији
приступ сакраменту брака.
2. „Povelja kralja Tvrtka I Kotromanića Dubrovniku (Žrnovnice, 10. april 1378. –
Trstivnica, 17. juni 1378.)“, Godišnjak Centra za balkanološka istraživanja 45
(2016):225-246.
Један од најзначајнијих докумената о средњовјековној историји Босне,
Повеља краља Твртка I Дубровнику из 1378. предмет је анализе у овој
расправи. Аутор детаљно анализира повељу са аспекта дипломатичких
одредница, топографских и других садржаја показујући завидан нови
познавања методологије рада са овом врстом документација.
3. „Prilog tumačenju značenja pisma pape Inocenta III iz 1202. g. za proučavanje
političkih odnosa u jugoistočnoj Europi“, Zbornik radova Bosanski ban Tvrtko pod
Prozorom u Rami, Općina Prozor Rama – Synopsis, Prozor-Sarajevo-Zagreb 2016,
195-202.
У расправи се анализирају неки аспекти писма папе Иноћентија III из 1202.
упућеног краљу Угарске Емерику важни за разумијевање прилика у Босни на
почетку XIII вијека. Помен имена Губан у овој повељи научници су различито
тумачили. Аутор износи различите ставове и аргументе рехабилитујући мада
са резервом најчешће прихваћену идентификацију Губана са баном Кулином.
4. „Odnosi između Bosne i Ugarske kroz prizmu braka između ludovika Velikog i
11

Навести све претходне изборе у звања.

Elizabete, kćerke bosanskog bana Stjepana II Kotromanića“, Žene u
srednjovjekovnoj Bosni, (ur.) Emir O. Filipović, Društvo za proučavanje
srednjovjekovne bosanske historije Stanak, Sarajevo 2015, 131-147.
Аутор у раду анализира утицај брака угарског краља Лајоша I и босанске
принцезе Јелисавете ћерке Стјепана II Котроманића на разне аспекте угарско
босанских односа са посебним освртом на предају Хума угарском краљу као
део Јелисаветиног мираза. Обрађен је и питање утицаја Јелисавете на угарско
босанске односе у периоду од 1353. до 1387. године.
5. „Slavenska varijanta feudalizma (Analiza na primjeru bellatores bosanskog
srednjovjekovlja)“, Bosna franciscana 41 (2014):133-165.
Рад се бави проблематиком структуре, положаја и међусобног односа
племства у средњовјековној Босни. У раду се износи теза да босанско
племство није било рушилачки елемент босанског краљевства већ да је
напротив тежећи да повећа своје привилегије било свесно обавеза према
поретку у држави.
6. „Metus turchorum – Strah od Turaka u srednjovjekovnoj Bosni“, Osmansko
osvajanje bosanske kraljevine, Sedad Bešlija (ur.), Institut za istoriju, Sarajevo
2014, 75-104.
Несигурност живота и општа угроженост људи честа су тема средњовјековних
текстова. У раду аутор анализира специфичан страх од Турака
карактеристичан за Европу од краја XIV вијека на примјеру Босне. Учинак
страха на људе средњовјековне Босне је веома детаљно анализиран углавном
преко документације дубровачког поријекла те анализом поступака владара,
властеле и обичних људи овог подручја.
Радови послије посљедњег избора/реизбора12

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 анкете13, менторство14)
5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА

Навести кратак приказ радова и књига (научних књига, монографија или универзитетских уџбеника)
релевантних за избор кандидата у академско звање.
13
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.
12

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.
Кандидат Џенан Даутовић је учесник са излагањем на петнаест научних скупова.
Кандидат је такође члан Друштва за проучавање средњовјековне босанске хисторије
те члан MECERN, мреже истраживача средњовјековне прошлостИсточно –
Централне Еуропе и CARMEN, свјетске мреже истраживача средњовјековља

6. РЕЗУЛТАТ ИНТЕРВЈУА СА КАНДИДАТИМА15
У складу са чланом 4а., тачка 3 Правилника о поступку и условима избора
академског особља Универзитета у Источном Сарајеву, интервју са кандидатом др
Дејаном Васин је одржан на Филозофском факултету у Палама дана 04.1.2019.
године, о чему је сачињен и Записник. Интервју је обављен у присуству три члана
комисије: проф. др Ненада Лемајића, предсједник Комисије, проф. др Радивој Радић,
члан Комисије и проф. др Радмило Пекић, члан Комисије. Прије почетка усменог
интервјуа Комисија је констатовала и упознала кандидата да је извршила увид у
комплетан конкурсни материјал, и констатовала да испуњава услове конкурса.
Такође, предочила је кандидату начин рада Комисије и принципе којима се она
руководи у свом раду.
Константовано је да се други пријављени кандидат није појавио.
Основе интервјуа представљале су сљедеће теме:
- поимање савремених трендова у научној области у којој се бира у наставничко
звање,
- праћење референтне литературе у области за коју се бира,
- кандидатова визија развоја историјске науке и утицај на креирање наставних
планова и програма,
- кандидатова визија практичног значаја и примјена дисциплина које ће предавати,
- процјена академског приступа и посвећености послу којим се кандидат бави.
Кандидат је у разговору показао да разумије, прати и прихвата савремене трендове у
историјској науци. Показао је одлично познавање литературе која се користи у
обликовању наставних планова и програма. Такође је показао завидан ниво
познавања практичне сврхе изучавања и примјене дисциплина коју ће потенцијално
предавати.
7. ИНФОРМАЦИЈА О ОДРЖАНОМ ПРЕДАВАЊУ ИЗ НАСТАВНОГ
ПРЕДМЕТА КОЈИ ПРИПАДА УЖОЈ НАУЧНОЈ/УМЈЕТНИЧКОЈ
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.)
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ОБЛАСТИ ЗА КОЈУ ЈЕ КАНДИДАТ КОНКУРИСАО, У СКЛАДУ СА
ЧЛАНОМ 93. ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ
Кандидаткиња има педагошко искуство – четири године рада на Филозофском
факултету у Новом Саду

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: Васин Дејана
Минимални услови за
испуњава/не
Навести резултате рада (уколико
избор у звање16
испуњава
испуњава)
Навести списак
минимално прописаних
услова
1. Има научни степен Испуњава све
Кандидат је 04. 06. 2018.
доктора наука у
услове
одбранио докторску дисертацију
одговарајућој
из одговарајуће научне области
научној области
2. Има најмање три
рада из области за
коју се бира,
објављена у
научним
часописима и
зборницима са
рецензијом
3. Показане
наставничке
способности

Има више од три рада из области
за коју се бира, објављених у
научним часописима и
зборницима са рецензијом.

Учествовала је у научнонаставном процесу и раду са
студентима изводећи са успјехом
вјежбе на обавезним предметима
на основним академским
студијама историје у периоду од
2014. до 2018. године.

Додатно остварени резултати рада (осим минимално прописаних)
Навести преостале публиковане радове, пројекте, менторства, …
Други кандидат: Џенан Даутовић
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
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Минимални услови за
испуњава/не
Навести резултате рада (уколико
избор у звање
испуњава
испуњава)
Навести списак
минимално прописаних
услова
КАНДИДАТ СЕ НИЈЕ ПОЈАВИО НА ИНТЕРВЈУУ
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 основу анализе конкурсног материјала, детаљног увида у научну, стручну и
педагошку активност кандидата др Дејане Васин и обављеног интервјуа,
Комисија констатује да су испуњени сви прописани услови за избор у академско
звање доцент, ужа научна област Историја средњег вијека.
Закључак Комисија темељи на сљедећим чињеницама:
1. Кандидаткиња је успјешно одбранио мастер рад Подунавски градови у
доба Деспотовине Београд, Смедерево и Голубац из уже научне области за
коју је расписан конкурс, исто као и докторску дисертацију Погранични
српски и угарски градови на Сави и Дунаву у средњем веку;
2. Кандидаткиња је успјешно изводила вјежбе из више предмета који
припадају ужој научној области;
3. Сама или у сарадњи са другим ауторима публиковала је једанаест научноистраживачких радова који се баве проблематиком из уже научне области;
Резултати интервјуа говоре у прилог томе да кандидаткиња влада материјом из
области за коју се бира.

Пошто кандидаткиња Дејана Васин испуњава све прописане услове за
избор у звање комисија је вреднујући остале резултате закључила да је
кандидаткиња др Дејана Васин студије завршила са високом просјечном
оцјеном на основним и мастер студијама, да је објавила велик број научних
радова у реномираним часописима, те да кандидаткиња, иако млада, има

значајно искуство у раду на високошколској установи (четири године у
извођењу вјежби).
На основу свега наведеног, комисија с посебним задовољством
предлаже Наставно-научном вијећу Филозофског факултета Пале и
Сенату Универзитета у Источном Сарајеву да кандидаткињу др
Дејану Васин изабере у звање доцента на ужу начну област Историја
средњег вијека.

Ч Л А Н О В И К О М И С И Ј Е:
1. ______________________________________, предсједник
2. ____________________________________________, члан
3. ____________________________________________, 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: ________________________

