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ИЗВЕШТАЈ О СТИЦАЊУ ИСТРАЖИВАЧКОГ ЗВАЊА 

КАНДИДАТ: мср Драгана Лазић 

 

 

I ОСНОВНИ ПОДАЦИ 

 

Наставно научно веће Филозофског факулетета у Новом Саду на седници одржаној дана 04. 

06. 2021.  именовало је Комисију у саставу: 

 

 

1. проф. др Бранко Бешлин, редовни професор, ужа научна област Историја модерног доба, 

Филозофски факултет Нови Сад, председник 
  
2. проф. др Ђорђе Ђурић, редовни професор , ужа научна област Историја модерног доба, 

Филозофски факултет Нови сад, члан 
 

3. доц. др Мирослав Павловић, доцент, ужа научна област Историја модерног доба, 

Филозофски факултет Нови Сад, члан 

 

 

 

Кандидат: мср. Драгана Лазић Стојковић, истраживач приправник 
 

 

 

II БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ (Име и презиме кандидата, подаци о садашњем и 

претходном запослењу) 

 

Кандидаткиња мср Драгана Лазић Стојковић (1992, Бања Лука, РС, БиХ) завршила је основне 

академске студије историје на Филозофском факултету у Новом Саду 2015. године (просечна 

оцена: 9,53), а диплому мастер историчар стекла 2017. године (просечна оцена:10,0) 

одбранивши мастер рад под насловом Ејалет Босна у османским сиџилима 1632-1886. Током 

студија добитница је више награда за најбоље студенте Универзитета (2014, 2015) и стипендија 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (2012/13, 2013/14, 

2014/15). Октобра 2017. године кандидаткиња је уписала докторске академске студије историје 

на Филозофском факултету у Новом Саду. Успешно је положила испите предвиђене планом и 

програмом докторских студија са просечном оценом 10,0 и одбранила нацрт докторске 



дисертације под називом „Војно-управна организација Зворничког санџака 1699-1788. године“ 

(ментор: доц. др Мирослав Павловић). На седници одржаној 02.04.2021. године Наставно-

научно веће Филозофског факултета у Новом Саду усвојило је Извештај о подобности 

кандидата, теме и ментора за израду докторске дисертације кандидаткиње Драгане Лазић 

Стојковић, а Сенат Универзитета у Новом Саду 27.04.2021. године дао је сагласност на 

усвојени извештај. 

 

Од 1. јула 2018. године, кандидаткиња Драгана Лазић Стојковић ангажована је на пројекту 

„Војвођански простор у контексту европске историје, ев. бр. ОИ 177002. Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије,  на основу позива за укључивање 

младих талентованих истраживача студената докторских студија. Тренутно је запослена на 

Филозофском факултету као истраживач - приправник. 

 

Кандидаткиња Драгана Лазић Стојковић говори енглески и турски језик, разуме руски и 

немачки језик и прилично добро се служи османским језиком. Као студенткиња историје, 

четири семестра је слушала наставу латинског језика, те стекла звање професора латинског 

језика. На студијским истраживањима боравила је у Републици Турској (2018) и Босни и 

Херцеговини (2019, 2021). 

 

Кандидаткиња Драгана Лазић Стојковић учествовала је на три научне конференције, од којих је 

једна међународног карактера. 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

III ПРЕГЛЕД СТРУЧНОГ И НАУЧНОГ РАДА КАНДИДАТА (Навести радове кандидата) 

 

 Лазић Стојковић, Д. (2020). Хроничар Омер–ефендија Новили (Боснави) о османско 

хабзбуршком рату 1736–1739. године на територији Босне. Novopazarski zbornik, 43, 35-52. 

М53 (1) 

 

 Лазић Стојковић, Д. (2019). Војно–административно уређење Смедеревског санџака 1739–

1788. (Мирослав Павловић, Смедеревски санџак 1739–1788. Војно-административно уређење, 

Матица српска, Нови Сад 2017, 451 стр.). Зборник Матице српске за историју, 100/2, 147–150. 

М56 (0,5) 

 

 Лазић Стојковић, Д. (2020). Транзиционо доба османске историје у уџбеницима историје за 

гимназију у Србији од 1960. до 2015. године. Архив, Архив Југославије, 21/1–2, 293–314. М52 

(2) 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

IV ОЦЕНА СТРУЧНОГ И НАУЧНОГ РАДА КАНДИДАТА ЗА ПРЕТХОДНИ ИЗБОРНИ 

ПЕРИОД ( На једној страници куцаног текста) 

 



Драгана Лазић Стојковић је студенткиња завршне године докторских академских студија на 

Одсеку за историју, Филозофског факултета у Новом Саду. На Сенату Универзитета у Новом Саду 

одржаном дана 27. априла 2021. године одобрена јој је тема докторске дисертације под називом „ 

Војно-управна организација Зворничког санџака од 1699. до 1788. године“. Колегиница мср Драгана 

Лазић Стојковић обављала је истраживања у архивима у земљи и иностранству, где се посебно истиче 

Архив председништва владе у Истанбулу  2018. године и Оријентални институт и Гази Хусрев-

бегова библиотека у Сарајеву, 2019. и 2021. године. Савладала је на завидном нивоу савремени турски 

језик и елементе османског језика, што јој је омогућило да започне процес превода архивских извора 

из 18. века. Усмеравајући своја стручна интересовања према захтевној области историјског 

истраживања у претходном изборном циклусу остварила је запажене резултате, што је препоручује за 

стицање вишег научног звања.  

У претходном периоду мср Драгана Лазић Стојковић била је ангажована као стипендиста на 

пројекту Војвођански простор у контексту европске историје, ев. бр. ОИ 177002, 2018. године, а 

потом и као истраживач приправник током 2019. године. Због свог успеха током свих нивоа студија, 

кандидаткиња је носилац више награда и стипендија које додељује Универзитет у Новом Саду, Фонд 

за младе таленте Министарства омладине и спорта, Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја.  

Већ током основних и мастер академских студија историје, кандидаткиња је показала 

интересовање и склоност за научно-истраживачки рад, о чему сведочe саопштења презентованa на 

научно-стручним скуповима у земљи и региону, као и неколицина објављених научних радова. Иако 

хетерогени по тематици и садржају, радови упућују на смер у којем ће се интересовања кандидаткиње 

профилисати у наредном периоду – османистици транзиционог доба. Објавила је три научно-

истраживачка рада, (индекс компетенције 1x M52 + 1x M53 + 1x M56 = 3,5) што је почетак научног 

рада, али су резултати научних истраживања које је представила у њима, запажени с обзиром на 

захтевност поменуте научне дисциплине. Узимајући у обзир све показатеље, као и веома високе 

просечне оцене кандидаткиње на свим нивоима студија, комисија сматра да је реч о веома 

перспективном младом истраживачу од кога тек треба очекивати значајне резултате.  

___________________________________________________________________________________ 

V ОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА СТИЦАЊЕ ИСТРАЖИВАЧКОГ ЗВАЊА (На ½ 

странице куцаног текста) 

 

 

На основу увида у приложену документацију, као и на основу континуираног праћења 

истраживачког рада и процеса формалног образовања кандидаткиње током њеног ангажовања у 

својству стипендисте и истраживача приправника на Филозофском факултету у Новом 

Саду, комисија закључује да кандидаткиња испуњава све формално-правне услове за стицање звања 

истраживача сарадника предвиђене Правилником о поступку стицања истраживачких и научних 

звања на Филозофском факултету у Новом Саду, као и Закону о науци и истраживањима Републике 

Србије. 

Током свих нивоа студија мср Драгана Лазић Стојковић је остварила веома високе просечне оцене, о 

чему сведоче и бројне стипендије и награде које су део њене биографије. Кандидаткиња је показала 

зрелост и компетенцију за научно-истраживачки рад, што потврђују њени до сада објављени 



научни чланци и саопштења на научним и стручним скуповима. 

_________________________________________________________________________________ 

VI ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ КАНДИДАТА У ОДРЕЂЕНО САРАДНИЧКО ЗВАЊЕ 

 

На основу анализе рада кандидаткиње, комисија предлаже Наставно-научном већу 

Филозофског факултета у Новом Саду да кандидаткињу Драгану Лазић Стојковић изабере у звање 

истраживача сарадника за научну област Историја (Историја модерног доба). 

 

 

               ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

  

                                                                               _______________________________ 

                                                                           др Бранко Бешлин, редовни професор 

                                                                               

                                                                               _______________________________ 

                                                                               др Ђорђе Ђурић, редовни професор 

 

                                                                              _______________________________ 

                                                                                 др Мирослав Павловић, доцент 

 

 

 


