
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ                                                               ОБРАЗАЦ - 2 

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

 

ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА  

КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА 

-oбавезна садржина- 

I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 

 

1. Одлука о расписивању конкурса, орган и датум  доношења  

Изборно веће Филозофског факултета УНС, 9. децембра 2022. 

2. Датум и место објављивања конкурса 

4. јануар 2023, Послови бр. 1021-1022. 

3. Број сарадника са назнаком звања (сарадник у настави, асистент) и назив уже научне 

области 

један асистент, Историја модерног доба (Национална историја новог века и Помоћне 

историјске науке)  

4. Састав комисије са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назива уже 

научне области за коју је изабран у звање, датума избора у звање и назив факултета, 

установе у којој је члан комисије запослен: 

 

др Годан Васин, ванредни професор, Историја модерног доба (Национална историја новог 

века и Помоћне историјске науке) 29. март 2018, Филозофски факултет УНС 

 

др Владан Гавриловић, редовни професор, Историја модерног доба (Национална историја 

новог века и Помоћне историјске науке), 3. јун 2014, Филозофски факултет УНС 

 

др Ненад Нинковић, ванредни професор, Историја модерног доба (Национална историја 

новог века и Помоћне историјске науке) 5. фебруара 2021, Филозофски факултет УНС 

 

5. Пријављени кандидати: 

Павле Петковић 

 

II. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

 

1. Име, име једног родитеља и презиме: 

Павле, Обрад, Петковић 

2. Звање: 

Мастер историчар; 

3. Датум и место рођења: 

17.05.1997. Нови Сад, Република Србија; 

4. Садашње запослење, професионални статус, установа или предузеће:  

Незапослен; 

5. Година уписа и завршетка основних студија: 

Упис – 2016. године 

Завршетак – 2021. године 

6. Студијска група, факултет и универзитет: 

Одсек за историју, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду; 

7. Успех на студијама: 
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9,08  

8. Оцене из наставних предмета релевантних за избор: 

Основне академске студије: 

Помоћне историјске науке – 10 

Историја српског народа од XVI до XVIII века – 10 

Историја Срба у Хабзбуршкој Монархији (1790 – 1918) – 10 

Историја Србије и Срба у Црној Гори од краја XVIII до почетка XX века – 10 

Мастер академске студије: 

Методологија проучавања модерне историје – 10 

Сеоба Срба у Руско Царство у XVIII веку – 10 

Борба Срба за аутономију и независну државу до 1918. – 10 

Српска Војводина у Хабзбуршкој Монархији – 10 

Докторске студије: 

Историја српског народа у Хабзбуршкој Монархији од XVI до XVIII века - 10 

Борба српског народа за политичка и национална права у Хабзбуршкој Монархији (1788-

1918) - 10 

 

9. Наслов и оцена дипломског рада или дипломског испита на основним студијама 

(за кандидате који су студирали по Закону о универзитету) 

 

10. Година уписа и завршетка дипломских академских студија-мастер или магистарских 

студија:  

Упис – 2021. година; 

Завршетак – 2022. година; 

11. Студијска група, факултет, универзитет и успех на дипломским академским 

студијама мастер или на магистарским студијама: 

Одсек за историју, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду; 

Успех на мастер студијама – 10,00 

 

 

 

 

12. Наслов завршног рада на дипломским академским студијама-мастер или 

магистарске тезе:                                                                                                            

,,Револуције 1848/49. године у Хабзбуршкој монархији и Срби“ (оцена 10); 

 

13. Година пријаве докторске дисертације и назив докторске дисертације (за кандидате 

који су студирали по Закону о универзитету) 

 

14. Година уписа на докторске студије, година завршетка, просечна оцена током студија 

и назив докторских студија: 

Упис – 2022. године 

15. Место и трајање специјализација и студијских боравака у иностранству: 

9/2019 – 2/2020 – Универзитет у Пизи, Италија (Erasmus + програм) основне студије; 

3/2022 – 5/2022 – Универзитет у Грацу, Аустрија (CEEPUS програм), истраживачки 

боравак за мастер тезу; 

 

16. Знање светских језика - наводи: чита, пише, говори, са оценом одлично, врло добро, 

добро, задовољавајуће      

Енглески језик – чита – одлично (C1) 

                              пише – одлично (C1) 
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                              говори – одлично (C1) 

Немачки језик -   чита – одлично (B2) 

                               пише – врло добро (B2) 

                               говори – врло добро (B2) 

17. Професионална оријентација (област, ужа област и уска оријентација): 

Национална историја новог века, Помоћне историјске науке (српска и немачка 

палеографија), Историја Срба у Хабзбуршкој монархији (18 – 20. век), Историја Србије и 

Срба у Црној Гори (18 – 20. век). 

 

III. КРЕТАЊЕ У ПРОФЕСИОНАЛНОМ РАДУ 

 

1 Установа, факултет, универзитет или фирма, трајање запослења и звање (навести 

сва): 

  

IV. ЧЛАНСТВО У СТРУЧНИМ И НАУЧНИМ АСОЦИЈАЦИЈАМА 

Матица српска; 

V. НАСТАВНИ РАД: 

 

а) Претходни наставни рад (пре избора у звање асистента ): 

Основна школа ,,Жарко Зрењанин“, Бранка Радичевића 56, Госпођинци – фебруар 2022. 

године 

1. Педагошко искуство пре избора у звање асистента: 

Основна школа ,,Жарко Зрењанин“, Бранка Радичевића 56, Госпођинци – фебруар 2022. 

године 

2. Ангажаваност у одржавању вежби и семинара (на ком предмету, факултету, 

универзитету): 

 

3. Број часова недељно (вежби и семинара): 

 

б) Садашњи наставни рад (за реизбор у звање асистента): 

 

1. Реизборност у звање асистента (од – до, број): 

 

2. Назив предмета, година студија и број часова практичне и семинарске наставе 

на основним и дипломским академским-мастер студијама: 

 

3. Увођење нових области, наставних предмета и метода у наставном процесу: 

 

4. Руковођење – менторство у раду са студентима (семинарски, стручни радови и 

сл.): 

в) Награде и признања универзитета, педагошких и научних асоцијација: 
Центар за истраживање Дунавског региона – Археолошко наслеђе Подунавља 

(сертификат); Диплома за студијски боравак у иностранству (Erasmus + Key Action – 

Mobility with partner countries); 

 

г) Дидактичка средства (приручници, скрипте и сл. Наслов, аутор, година издања, 

издавач): 

д) Мишљење студената о педагошком раду сарадника ако је формирано у складу 

са општим актом факултета  

ђ) Остало 
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1. Научне књиге (оригинални наслов, аутори, година издања и издавач): 

 

2. Монографије, посебна поглавља у научним књигама (наслов, аутори, година издања 

и издавач): 

 

3. Референце међународног нивоа (публикације у међународним часописима, 

међународне изложбе и уметнички наступи): 

 

4. Референце националног нивоа у другим државама (публикације у станим 

националним часописима, самосталне или колективне изложбе, уметнички или 

спортски наступи на билатералном нивоу): 

 

5. Референце националног нивоа (публикације у домаћим часописима, самосталне или 

колективне домаће изложбе и уметнички или спортски наступи у земљи: 

 

6. Саопштења на међународним научним скуповима: 

 

7. Сопштења на домаћим научним скуповима: 

 

8. Радови у којима је кандидат једини аутор и први коаутор: 

Павле Петковић, Односи Мађара и Беча у Предмартовском периоду (Vormärz-у), 

Споменица Историјског архива Срем, бр. 21, Сремска Митровица 2022, 49-59; М 53 

Павле Петковић, Хабзбуршка монархија 1618 – 1815. Чарлса Инграуа (треће издање) – 

Истраживања, бр. 34, 2023. (приказ књиге); М 26 

Павле Петковић, Хабзбуршка монархија 1815 – 1918 Стивена Белера – Истраживања, бр. 

34, 2023. (приказ књиге); М 26 

Павле Петковић, Конвенције у Петроварадинском пуку 1820. године - Српске студије, бр. 

14, 2023; М 24 

Павле Петковић, Срби у Револуцији 1848/1849. до Мајске скупштине – Споменица 

Историјског архива Срем, бр. 22, 2023; М 53 

Павле Петковић, Револуције 1848/49. године у Хабзбуршкој монархији и Срби, мастер рад, 

одбрањен 10. октобра 2022. године; 

9. Индекс компетентности:  

2xМ53, 2хМ26, 1хМ24 = 8 бодова 

 

VI. СТРУЧНИ РАД (прихваћени или реализовани пројекти, патенти, законски    

            текстови и др). 

 

VII. ПРИЗНАЊА, НАГРАДЕ И ОДЛИКОВАЊА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ  РАД              

            РАД: 

 

Центар за истраживање Дунавског региона – Археолошко наслеђе Подунавља 

(сертификат); Диплома за студијски боравак у иностранству (Erasmus + Key Action – 

Mobility with partner countries); 

 

 

 

 

VIII. ОСТАЛО 

  

IX. АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА (на једној страници куцаног текста): 
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Кандидат мср Павле Петковић је завршио ОАС Историја на Филозофском факултету у 

Новом Саду 2021. године са просечном оценом 9,08. Исте године је уписао и успешно 

завршио МАС Историја на Филозофском факултету у Новом Саду одбранивши мастер рад 

на тему Револуције 1848/49. године у Хабзбуршкој монархији и Срби, у којем је показао 

способност паралелне анализе револуционарних дешавања на европском и националном 

подручју и добро разумевање свих догађаја у овом комплексном периоду хабзбуршке и 

српске историје. У јесен 2022. уписао је ДАС Историја на Филозофском факултету у 

Новом Саду и до сада са највишом оценом положио два испита. Током досадашњег 

школовања показао је висок степен заинтересованости за предмете из Националне 

историје новог века и Помоћне историјске науке које је полагао са највишом оценом. Био 

је два семестра учесник програма размена. На основним студијама је један семестар 

(септембар 2019 –  фебруар 2020) провео у Италији, на Универзитету у Пизи, а на мастер 

студијама (март-мај 2022) у Аустрији на универзитету у Грацу, где су му ментори били 

проф. др Карл Касер, а потом проф. др Кристијан Промицер. Већ приликом израде мастер 

рада мср Павле Петковић је показао завидан ниво познавања стране литературе без које 

није могуће квалитетно сагледати процесе у Југоисточној Европи и Хабзбуршкој 

монархији. У том смислу је посебно важно његово знање немачког језика, јер за 

разумевање историје Срба у Хабзбуршкој монархији је од кључног значаја за рад са 

историјским изворима и релеватном литературом стране провенијенције. У оквиру 

предмета Помоћних историјских наука додатно се припремао управо за ове наставне 

задатке и рад на историјским изворима што је већ могао да верификује у до сада 

објављеним радовима. Како је савремена историографија великом делом писана и на 

енглеском језику, којим кандидат суверено влада, има неопходне предуслове и квалитете 

да даље развија своја научна знања. У до сада публикованим радовима (или прихваћеним 

за објављивање) у научним часописима (категорије М24, М26, М53),  бавио се темама из 

српске историје у новом веку у Хабзбуршкој монархији и Помоћним историјским 

наукама, показујући разумевање за историјске процесе, сажето, прецизно и методолошки 

утемељено историописање. Посебно интересовање је показао за српску прошлост у 

Хабзбуршкој монархији у 19. веку што има посебну важност, с обзиром да се овим 

периодом и темама данас у Србији бави мали број научника и да ће они у наредном 

периоду бити још потребнији како би се разумели сви проблеми националне етногенезе и 

изградње модерних српских држава или модерних српских политичких идеологија. 

  

X. МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ И НА   

    РАДНО МЕСТО СВАКОГ КАНДИДАТА ПОЈЕДИНАЧНО (на 1 / 2 стране       

             куцаног текста, са називом звања за које је конкурс расписан): 

На расписани конкурс за радно место асистента за Историја модерног доба (Национална 

историја новог века и Помоћне историјске науке) пријавио се један кандидат: мср Павле 

Петковић, докторанд Филозофског факултета у Новом Саду на Одсеку за историју. На 

основу увида у документацију и приложену биографију, као и анализу досадашњег 

научног рада и образовања кандидата на Филозофском факултету у Новом Саду, 

Универзитету у Пизи и Универзитету у Грацу, Комисија констатује да мср Павле 

Петковић испуњава све законске услове предвиђене Статутом Филозофског факултета у 

Новом Саду, као и Правилником о ближим условима за избор у звање асистента за наставу 

за ужу научну област Историја модерног доба (Национална историја новог века и 

Помоћне историјске науке). 

 

XI. ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ОДРЕЂЕНО ЗВАЊЕ САРАДНИКА 

Комисија једногласно предлаже Изборном већу Филозофског факултета Универзитета у 

Новом Саду да кандидата мср Павла Петковића изабере у звање и на радно место 
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асистента у настави за ужу научну област Историја модерног доба (Национална историја 

новог века и Помоћне историјске науке). 

 

                                                                                   ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

Нови Сад, 26.01.2023. 

 

 .............................................................................  

Проф. др Горан Васин  

.............................................................................  

Проф. др Владан Гавриловић  

..............................................................................  

Проф. др Ненад Нинковић 

 

НАПОМЕНА: Извештај се пише навођењем кратких одговора, са валидним подацима, у 

облику обрасца, без непотребног текста. 

Разврставање и рангирање радова и индекс компентенције врше се односно израчунавају 

према правилнику надлежног министарства. 

Члан комисије који не жели да потпише извештај јер се не слаже са мишљењем већине 

чланова комисије, дужан је да унесе у извештај образложење, односно разлоге због којих 

не жели да потпише извештај. 

 

 


