
 

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 Компаративна политика 

 

Одлуком Наставно-научног вијећа Филозофског факултета у Палама, 

Универзитета у Источном Сарајеву, број ННВ: 277 од 18.07.2020.године, именовани 

смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја по 

конкурсу, објављеном у дневном листу “Глас Српске“ од 08.07.2020. године за 

избор у академско звање доцента за ужу научну област Компаративна политика. 

 
 

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 Зоран Крстић, редовни професор, предсједник 
Научна област: друштвене науке  

Научно поље: политичке науке 

Ужа научна/умјетничка област: политички системи 

Датум избора у звање: 2014. 
Универзитет: Универзитет у Београду 
Факултет: Факултет политичких наука 

2. Проф. др Златиборка Попов-Момчиновић, ванредни професор, члан 
Научна област: друштвене науке  

Научно поље: политичке науке 

Ужа научна/умјетничка област: политичка теорија/историја политичких идеја  

Датум избора у звање: 2019. 
Универзитет: Универзитет у Источном Сарајеву  
Факултет: Филозофски факултет 

3. Доц. др Срђан Перишић, доцент, члан 
Научна област: друштвене науке 

Научно поље: политичке науке 

Ужа научна/умјетничка област: међународни односи и национална безбједност  

Датум избора у звање: 2017. 

Универзитет: Универзитет у Источном Сарајеву  
Факултет: Филозофски факултет 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
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 пријавио се 1 (један) кандидат: 

 

1. др Стефан (Бошко) Вукојевић 

 

На основу прегледа конкурсне документације, а поштујући прописане 

чланове2 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 393. 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 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, бр. 01-С-160-XVI/20, од 30.06.2020.) 

Дневни лист, датум објаве конкурса 

Глас Српске, 08.07.2020. 

Број кандидата који се бира 

1 (један) 

Звање и назив уже научне области, уже образовне области за коју је конкурс 

расписан, списак предмета 

Доцент, Компаративна политика 

Број пријављених кандидата 

1 (један) 
 

II ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

ПРВИ КАНДИДАТ 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Име (име једног родитеља) и презиме 

Стефан (Бошко) Вукојевић 

Датум и мјесто рођења 

17.11.1989. Бања Лука 

Установе у којима је кандидат био запослен 

Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет Пале од 2018. 
године 

 

 
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 

Виши асистент, Филозофски факултет, Универзитет у Источном Сарајеву (од 2018) 

Научна област 

Друштвене науке, Компаративна политика  

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 

Факултет политичких наука, Универзитет у Бањалуци, 2008-2012. 

Назив студијског програма, излазног модула 

Политикологија 

Просјечна оцјена током студија4, стечени академски назив 

Просјек оцјена 8,26, Дипломирани политиколог 

Постдипломске студије/студије другог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка 

Факултет политичких наука, Универзитет у Београду, 2012-2013 

Назив студијског програма, излазног модула 

Мастер студије политикологије: Политичка теорија, политичка социологија 
институције 
Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 

9,62, Мастер политиколог 

Наслов магистарског/мастер рада 

„Значај политичке партиципације за консолидацију демократије“ 

Ужа научна/умјетничка област 

Политички системи 

Докторат/студије трећег циклуса 

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

дисертације) 

Факултет политичких наука, Универзитет у Београду, 2014-2020 (датум одбране 
дисертације 08.06.2020.) 

Наслов докторске дисертације 

„Посљедице изборног система на стабилност политичких институција у постдејтонској 
Босни и Херцеговини (1996-2014)“ 
Ужа научна област 

Политички системи 

Претходни избори у звања (институција, звање и период) 

Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет, виши асистент, 2018-

2020 

3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора 

 

1. Вукојевић Стефан (2015): Непосредна демократија – допринос демократској 

консолидацији, Арт принт, Бања Лука.  

 
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. 



 

 

2. Вукојевић Стефан (2017): “Страначки систем Босне и Херцеговине: у потрази 

за адекватним теоријско-аналитичким оквиром“, Годишњак факултета 

политичких наука, Факултет политичких наука, Универзитет у Београду, бр. 

18, стр. 65-82. 

3. Вукојевић Стефан (2017): “Институционални дизајн постдејтонске Босне и 

Херцеговине: “екстремни случај“ у компаративној политици“, Политичка 

ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 2, стр. 157-173.  

4. Вукојевић Стефан (2017): “Корпоративне консоцијације – услови успјеха и 

слома“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, 

бр. 2, стр. 135-151. 

5. Вукојевић Стефан (2017): “Страначки систем и структура страначког 

такмичења у Републици Српској“, Зборник Матице српске за друштвене 

науке, Матица српска, Нови Сад, бр. 161, стр. 27-38. 

6. Вукојевић Стефан (2016): “Изборни системи у дубоко подијељеним 

друштвима – примјер Босне и Херцеговине“, Српска политичка мисао, 

Институт за политичке студије, Београд, бр. 3, стр. 317-332. 

7. Вукојевић Стефан (2016): “Институционални инжињеринг као оквир за 

функционисање демократије у дубоко подијељеним друштвима“, у: 

Политичка култура, дијалог и толеранција – Зборник радова, Удружење 

наставника и сарадника Универзитета у Бањој Луци/Европски дефендологија 

центар Бања Лука, стр. 7-26. 

8. Вукојевић Стефан (2016): “Босанскохерцеговачки федерализам унутар 

прадигме историјског институционализма“, Политичка ревија, Институт за 

политичке студије, Београд, бр. 2, стр. 1-18. 

9. Вукојевић Стефан (2015): “Критика пропорционалних изборних система у 

дубоко подијељеним друштвима“, Политичка ревија, Институт за политичке 

студије, Београд, бр. 4, стр. 167-183. 

 

 

Радови послије посљедњег избора/реизбора5 

 

1. Вукојевић Стефан (2020): “Политичка стабилност у дубоко подијељеним и 

постконфликтним друштвима“, Зборник Матице српске за друштвене науке, 

Матица српска, Нови Сад, бр. 174, стр. 207-222.  

 

            Политичка стабилност је један од прворазредних концепата када се говори о 

дубоко подијељеним и постконфликтним друштвима. Њено јасније одређење унутар 

научне литературе је проблематично због више разлога. Прво, занемарује се разлика у 

политичко-друштвеним контекстима у којима се говори о политичкој стабилности, а то 

је разлика између консолидованих демократских друштава и дубоко 

подијељених/постконфликтних друштава у којима се демократске институције тек 

успостављају или обнављају, или у којима су ратни конфликти тек окончани. Друго, због 

 

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

релевантних за избор кандидата у академско звање. 

 



 

 

честих нормативних елемената, тешко се проналазе начини операционализације 

концепта. Треће, политичка стабилност често служи као синоним за садржајно другачије 

концепте попут демократске стабилности, дуготрајности мира и демократизације. Да би 

значење политичке стабилности прилагодио специфичним политичко-друштвеним 

миљеима спроведен је процес концептуалне реконструкције тако што су из 

ауторитативних дефиниција политичке стабилности извучене најважније карактеристике 

и убачене у одговарајући теоријски оквир. У том процесу се дошли до систематизованог 

концепта стабилности политичких институција који је прилагодљив и примјенљив за 

дубоко подијељена и постконфликтна друштва. 

 

 

2. Вукојевић Стефан (2020): “Критеријуми класификације политичких странака 

у постдејтонској Босни и Херцеговини“, Култура полиса, Култура – Полис 

Нови Сад/Институт за европске студије Београд, бр. 41, стр. 171-186. 

  

У раду се нуди другачији угао посматрања на критеријуме уз помоћ којих се 

класификују релевантне странке у постдејтонској БиХ. Аутор проблематизује 

класификацију странака у БиХ према програмско-идеолошком критеријуму лијево-десно 

произашлог из класификације странака у Западној Европи јер су странке у 

постдејтонској БиХ произашле их другачијих социјалних расцјепа унутар другачије 

историјске епохе. Аутор примјењује теоријско-епистемолошку парадигму историјског 

институционализма и упоредни метод како би идентификовао социјалне расцјепе и 

критична раскршћа која су утицала на формирање странака и како би се понудили и 

образложили другачији критеријуми класификације. У том погледу, аутор тврди како 

идеолошки континуум лијево-десно наилази на проблем примјене на странке у БиХ. На 

крају, аутор на бази два класификацијска критеријума предлаже типологију странака у 

БиХ.   

 

 

3. Вукојевић Стефан (2018): “Изборни инжињеринг у дубоко подијељеним 

друштвима: противчињенична анализа примјене изборног система 

појединачног преносивог гласа у Босни и Херцеговини“, у: (Ре)конструкција 

друштвене стварности – Зборник радова изложених на научној конференцији 

са међународним учешћем, Универзитет у Бањој Луци, Факултет политичких 

наука, стр. 155-172. 

 

 
             У дубоко подијељеним и постконфликтним друштвима изборни инжињеринг је 
један од кључних елемената свеукупног институционалног дизајна. Функција изборног 
система је да поред адекватне представљености друштвених група подстакне политичко 
умјерењаштво. Пропорционални изборни систем који се користи у Босни и 
Херцеговини је теоријски и емпиријски споран због негативних посљедица које 
производи а најважније су продубљивање етничких подјела и обесхрабривање 
политичког умјерењаштва. Са друге стране, међу компаративистима је високо цијењен 
изборни систем појединачног преносивог гласа, који је ријетко примјењиван, али за 
којег се сматра да подстиче политичко умјерењаштво у дубоко подијељеним 
друштвима за разлику од пропорционалног система. Обзиром да такав изборни систем 
никада није примјењиван у БиХ, циљ рада је да се уз помоћ противчињеничне анализе 
као мисаоног експеримента замисли његова примјена у БиХ. Противчињенична анализа 
у својој примјени захтијева методолошку ригорозност минималног преправљања 
историје која се односи на: валидност ситуације која претходи противчињеницама, 



 

 

конзистентност са ширим контекстом, и вјеродостојност каузалног објашњења које 
повезује противчињенице са хипотетичком посљедицом. Противчињеничном анализом 
се процјењују посљедице појединачног преносивог гласа које ће се утврдити на основу: 
1) психолошких ефеката који се односе на међуетничко гласање и опредјељења гласача 
за странку или кандидата; и 2) механичког ефекта пропорционалности изборног 
система. У раду се тестирају теоријске претпоставке о успјешности појединачног 
преносивог гласа. Обзиром на методолошку ригорозност противчињеничне анализе, 
рад се ограничава на изборе за Парламентарну скупштину БиХ 2000. године због чега 
може дјеловати ограничавајуће у погледу предвиђања исхода наредних изборних 
циклуса, али се због уског истраживачког фокуса могу најпрецизније процјенити 
његове посљедице из којих се могу изводити шири закључци. Аутор закључује како 
противчињенична примјена појединачног преносивог гласа 2000. године не би довела 
до очекиваних политичких исхода и да се изборни систем пропорционалне 
представљености показао ефикаснијим са становишта политичког умјерењаштва.   

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

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

 
          - 

Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 
 

          У октобру 2018. кандидат је изабран у звање вишег асистента за ужу научну област 

Компаративна политика на Филозофском факултету Универзитета у Источном Сарајеву. 

Кандидат је ангажован на предметима: Студијски програм Политикологија и 

међународни односи – Увод у теорију политике, Политички систем БиХ, Историја 

социјалних и политичких теорија, Политичке партије и организације, Упоредне 

политике, Политикологија религије, Политичка антропологија, Политичка култура, 

Теорије и модели демократије, Парламентаризам, Избори и изборни системи, 

Превенција и рјешавање конфликата. Студијски програм Новинарство – 

Политикологија, Политички систем БиХ-РС, Међународни односи.  

 

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

 

Стручна дјелатност прије посљедњег избора: 

 

- 2017. Учешће и излагање на научној конференцији са међународним учешћем о 

теми „(Ре)конструкција друштвене стварности“. Факултет политичких наука, 

Универзитет у Бањој Луци, 10. новембар 2017. 

- 2017. Фонд „Др Милан Јелић“ – стипендија за III циклус студија у академској 

2016/2017 години 

- 2014. Стипендија за докторске студије у оквиру пројекта „Србија за Србе из 

региона“, Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 

- 2012. Certificate of Participation International Scientific Conference EUROPEAN 

UNION ENLARGEMENT Колочеп, Хрватска, 20-25. август 2012. 

- 2012. Студентско стажирање у Народној скупштини Републике Српске (6 

мјесеци) 

 

Стручна дјелатност послије посљедњег избора: 

 

- 2019. Кандидат има потврду о учествовању на научном скупу „Наука и стварност“ 



 

 

одржаном на Филозофском факултету на Палама 18. маја 2019. са рефератом 

„Методолошки проблеми класификације политичких странака у постдејтонској 

Босни и Херцеговини“ 

- 2018. Кандидат има решење Министарства за научнотехнолошки развој, високо 

образовање и информационо друштво Републике Српске за суфинансирање 

израде и одбране докторске дисертације. 

 
6. РЕЗУЛТАТ ИНТЕРВЈУА СА КАНДИДАТИМА6 

     У складу са чланом 4а., тачка 3 Правилника о поступку и условима избора академског 

особља Универзитета у Источном Сарајеву, интервју са кандидатом др Стефаном 

Вукојевићем је одржан на Филозофском факултету у Палама 26.08.2020. године. Кандидат 

је показао академску зрелост и спремност за наставак научно-истраживачког и 

наставног рада у области Компаративне политике. 

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 ОБРАЗОВАЊУ7 

          Кандидат је раније биран у сарадничко звање вишег асистента и изводио је 

вежбе на високошколској установи, о чему је приложио релевантна документа, 

тако да се одредба члана 93. Закона о високом образовању РС не односи на њега. 
 

 

 

 

 
6 Интервју 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 интервју у коме се наводи датум, 

вријеме и мјесто одржавања интервјуа). 
7 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. 



 

 

 

III ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

Минимални услови за 
избор у звање8 

испуњава/не 
испуњава 

Навести резултате рада (уколико 
испуњава) 

1. Има научни степен 

доктора наука у 

одговарајућој 

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 

 

Испуњава 

 

 

 

 

 

 

 

 
Испуњава 

 

 

 

 

 

 
Испуњава 

Достављено Уверење о завршеном 

трећем циклусу студија Факултета 

политичких наука Универзитета у 

Београду и стеченом научном 

звању доктор политичких наука 

(бр. одлуке: 05-18/43) 

 
 

Има три рада из области за коју се 

бира који су приложени уз 

конкурсни материјал 

 

 

 

 

 

Од октобра 2018. у научно-

наставном процесу и раду са 

студентима 

Додатно остварени резултати рада (осим минимално прописаних) 

    - 

ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

 

         Комисија за писање Извјештаја за избор у звање доцента за ужу научну област 

Компаративна политика, након увида у приложени конкурсни материјал 

констатовала је да се на објављени конкурс пријавио један кандидат - др Стефан 

Вукојевић, виши асистент Филозофског факултета Пале. Разматрајући пријаву 

кандидата, те приложену конкурсну документацију, Комисија констатује да је 

кандидат испунио све формалне и суштинске услове за избор у звање доцента, према 

члану 77. став 1. тачка д) Закона о високом образовању Републике Српске као и 

члану 38. став 1. тачка 2. Правилника о поступку и условима избора академског 

особља Универзитета у Источном Сарајеву, односно: 

- кандидат има научни степен доктора наука у одговарајућој научној области; 

- кандидат је након последњег избора објавио три научна рада из области за коју се 

бира, а која су објављена у научним часописима и зборницима са рецензијом; 

- кандидат има показане наставничке способности.  

         Научно-истраживачки рад кандидата др Стефана Вукојевића показује јасно 

усмерење и висок квалитет још приликом избора у звање вишег асистента. Кандидат 

је највећи број својих радова објавио у Србији у националним часописима 

 
8 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.   



 

 

међународног значаја и врхунским часописима националног значаја, међу којима су 

и оригинални научни радови. Из основних информација о радовима уочљиво је да се 

кандидат бави проучавањем неких од централних тема унутар компаративне 

политике и политичких система попут политичких институција, институционалног 

дизајна у подељеним друштвима, изборних система, и политичких партија и 

партијских система. Приложени радови надилазе домен научне дескрипције и 

тематизују концептуалне и процесне аспекте компаративне политике усмерене на 

научна објашњења. Овакав приступ указује да ће кандидат у области свог научног 

интересовања наставити са истраживањем и објављивањем радова изван 

националних оквира. Такође, на основу спроведеног интервјуа Комисија констатује 

да је кандидат стекао и неопходно искуство за успешно извођење наставе на 

високошколским установама. 

         На основу свега наведеног, Комисија са задовољством предлаже Наставно– 

научном већу Филозофског факултета Пале и Сенату Универзитета у Источном 

Сарајеву да кандидата др Стефана Вукојевића изаберу у звање доцента на ужу 

научну област Компаративна политика. 
 

 

 

Место: Београд, Пале 

Датум: 27.08.2020.годинe 
 

Ч Л А Н О В И К О М И С И Ј Е: 

 
 

1.  , 

Проф. др Зоран Крстић, редовни професор, Факултет 

политичких наука, Универзитет у Београду, предсједник 

 
 

2.  , 

Проф. др Златиборка Попов-Момчиновић, ванредни 

професор, Филозофски факултет, Универзитет у 

Источном Сарајеву, члан 

 
 

3.   

Доц. др Срђан Перишић, доцент, Филозофски 

факултет, Универзитет у Источном Сарајеву, 

члан 

 

 
IV ИЗДВОЈЕНО ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

Нема 

 
 

 


