
 

 

НАСТАВНО–НАУЧНОM ВИЈЕЋУ ФАКУЛТЕТА ПОСЛОВНЕ ЕКОНОМИЈЕ 

СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 

 
Предмет:  Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање-

редовни професор, ужа научна/умјетничка област посебне социологије   

 

Одлуком Наставно-научног вијећа Факултета пословне економеије у Бијељини, 

Универзитета у Источном Сарајеву, број ННВ: 991-02/19 од 23. 09. 2019. године именовани 

смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја по конкурсу, 

објављеном у дневном листу „Глас Српске“ од 3.7. 2019. године, за избор у академско звање 

редовни/ванредни професор, ужа научна/умјетничка област- посебне социологије. 

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. др Душко Вејновић, редовни професор, предсједник 

Научна област: друштвене науке 

Научно поље: социологија 

Ужа научна/умјетничка област: теоријска социологија 

Датум избора у звање:  21.07. 2011., Универзитет у Бања Луци 

Факултет/академија: Факултет политичких наука Бања Лука 

2. др Милојица Шутовић, редовни професор, члан 

Научна област: друштвене науке 

Научно поље: социологија 

Ужа научна/умјетничка област: посебне социологије 

Датум избора у звање: 30. 04. 2014. године 

Универзитет у Приштини са сједиштем у Косовској Митровици 

факултет/академија: Филозофски факултет, Косовска Митровица 

3. др Рајко Куљић, редовни професор у пензији, члан 

Научна област: друштвене науке 

Научно поље: социологија 

Ужа научна/умјетничка област: посебне социологије 

Датум избора у звање: 2008. године 

Универзитет у Источном Сарајеву, 

факултет/академија: Филозофски факултет Пале________________________________  

 

 

 
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 један (1) кандидат: др Драгомир 

Вуковић, ванредни професор 

 

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 Факултета пословне економије 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 

ННВ  Факултета пословне економије Бијељина, на сједници одржаној  19.06 2019. 

године, утврдило је приједлог одлуке о расписивању конкурса за избор у звање 

редовног или ванредног професора за ужу научну област- посебне социологије 

(одлука бр.779-02/19). Одлука је потврђена на Сенату Универзитета у Источном 

Сарајеву, бр. 01-С-260-LXVII/19 од 28.06 2019. 

Дневни лист, датум објаве конкурса 

Глас Српске, 3. 7. 2019. године 

Број кандидата који се бира 

Један (1) 

Звање и назив уже научне/умјетничке области, уже образовне области за коју је 

конкурс расписан, списак предмета 

Академско звање редовни или ванредни професор, ужа научна област- посебне 

социологије 

Број пријављених кандидата 

Један (1) 

 

II   ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

ПРВИ КАНДИДАТ 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Име (име једног родитеља) и презиме 

Драгомир (Ћирко) Вуковић 

Датум и мјесто рођења 

 
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. 



 

 

8.03 1955, Коврен, Бијело Поље, Црна Гора 

Установе у којима је кандидат био запослен 

Радио телевизија Сарајево, научни и образовни програм, 1979-1992 

Српска радио телевизија, 1996-1998 

С канал, 1998-2000 

Кабинет предсједника РС, 2000-2002 

Кабинет у Предсједништву БиХ, 2002-2006 

Кабинет градоначелника Бијељине, 2007-2008 

Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, 2009-2018 

Факултет пословне економије, Универзитет у Источном Сарајеву, од 2018 

Хонорарни ангажман: Виша школа за спољну трговину Бијељина, 1993-1995 

Виша/Висока школа криминалистике Бања Лука, 1995-2005. 

Звања/радна мјеста 

Новинар, уредник, главни уредник, савјетник, предавач, виши предавач, доцент, 

ванредни професор 

Научна област 

Друштвене науке 

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима 

Члан и подпредсједник Социолошког друштва Републике Српске 

Предсједник Института за  друштвена истраживања Бијељина 

2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА 

Основне студије/студије првог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка  

Факултет политичких наука  Сарајево, 1974-1978 

Назив студијског програма, излазног модула 

Социологија 

Просјечна оцјена током студија4, стечени академски назив 

9,70, професор социологије 

Постдипломске студије/студије другог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка 

Универзитетски постдипломски студиј, Универзитет у Сарајеву, 1980-1982 

Назив студијског програма, излазног модула 

Друштвене науке- социологија 

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 

9,5, магистар друштвених наука 

Наслов магистарског/мастер рада 

Однос између општег и посебног одлучивања у организацији удруженог рада 

Ужа научна/умјетничка област 

социологија 

Докторат/студије трећег циклуса 

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

Филозофски факултет, Универзитет у Источном Сарајеву, тема пријављена 2005, 

одбрана 2008 

Наслов докторске дисертације 

 
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. 



 

 

Идеолошка свијест и национални интереси на просторима бивше СФРЈ и БиХ од 

1990. године 

Ужа научна област 

социологија 

Претходни избори у звања (институција, звање и период) 

1.Виша школа за спољну трговину Бијељина, предавач, 1993-1955 

25.Виша школа за криминалистику Бања Лука, предавач, 2000- 2002 

3. Висока школа за криминалистику Бања Лука, виши предавач, 2003-2005 

4. Филозофски факултет Пале, доцент, 2008-2013 

5.Филозофски факултет Пале, ванредни професор, 2013-2019 

3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора 

 

Научни радови објављени у часописима и зборницима 

 

• Вуковић Д, (1984) Информисаност о промјенама и развоју, Пројекат- „Процес 

одлучивња, промјене и развој у радној организацији у оснивању- Студија 

случаја, (633-651) ФПН Сарајево. 

 

• Вуковић Д, (1987) Општи и посебни интереси у Организацији удруженог рада, 

Трећи програм Радио Сарајева бр. 87 (245-276). 

 

• Вуковић Д, (2005) Разумијевање односа националног и идеолошког као 

критеријума опстанка и будућности Републике Српске и БиХ, Зборник радова 

– Република Српска, десет година Дејтонског мировног споразума (461-471), 

Академија наука и умјетности Републике Српске. 

 

• Вуковић Д, (2005) Институционални и друштвени стандарди за стварање и 

развој сложене државе, Зборник радова Дејтонско-паришки мировни 

споразум- стање и перспективе (218-223), Мостар. 

 

• Вуковић Д, (2006) Медији у БиХ као индикатор стања у друштву, Радови 

Филозофског факултета, бр. 8, (511-521), Филозофски факултет Универзитета 

у Источном Сарајву. 

 

• Вуковић Д, (2008) О значају уставних промјена, Едиција Уставне реформе у 

контексту демократског функционисања институција у БиХ, Округли столови 

(103-108), Сарајево. 

 

• Вуковић Д (2008) Нација и њена историјска (не)пролазност, Социолошки 

годишњак, бр. 3 (363-379) Пале. 

 

• Вуковић Д (2010) Човјек и заједница између традиционалног и савременог, 

Социолошки годишњак, бр.5 (243-257) Пале 

 

 
5 Навести све претходне изборе у звања. 



 

 

• Вуковић Д, (2010) Вредоносни ставови и судови о начину рјешавања битних 

питања човјека и породице у нашем друштву, Монографија- Породица као 

фактор развоја РС (107-114) Пале. 

 

• Вуковић Д (2011) Проблеми социологије  у приступу и анализи друштвених 

конфликата у постратним друштвима, Зборник радова Филозофског факултета 

( Научни скуп-Наука и политика), (324-332) Пале. 

 

• Вуковић Д (2012) Национални идентитет као фактор (не)стабилности 

сложених државних заједница, Зборник радова Филозофског факултета, 

научни скуп- Наука и идентитет (241-251), Пале. 

 

 

Научне књиге 

 

• Вуковић Д (2013)  Национални и идеолошки као кључни фактори у стварању 

и разарању сложених државних заједница, Завод за уџбенике и наставна 

средства Републике Српске, Источно Сарајево 

 

 

Радови послије посљедњег избора/реизбора 

 

Научни радови објављени у часописима и зборницима 

 

• Вуковић Д (2014) Глобализација као нови облик идеологизације нације, 

Међународни научни скуп „Глобализација и десуверенизација“ Косовска 

Митровица,у Зборнику радова (стр.239-2499) ISBN 978-86-6349-018-5 

 

Глобализација је нова идеологија. Данас се супротстављање глобализацији дефинише 

као нешто конзервативно, ретроградно, исто као што је супротстављање „моди” 

социјализма као науци доба (Мао Це Тунг) представљало гријех који је скупо коштао 

човјека. Социјализам је, иначе, покушао кроз идеологизацију нације да тај 

најважнији друштвени феномен или социјални супстрат сваке заједнице, учини 

периферним и пролазним. У низу погрешних приступа у друштву из угла марксизма, 

овај о нацији је са највећим посљедицама. На овим просторима први покушај 

идеологизације нације били су у БиХ са Бењамином Калајем, касније са 

југословенском идеолошком нацијом и свакако са постратном идеологизацијом 

босанске нације. Посљедица свих тих покушаја били су деструкција, распадање 

друштва, рат. Глобализација као нова специфична идеологија такође негира 

национални идентитет у свим земљама које захвата изузев у земљи која је промотер 

те идеје (САД). 

Глобализација као нова идеологија постала је нови опијум који просто омамљује 

огроман број људи у сијету.Умјесто промоције друштва једанакости глобализацији 

промовише друштво зависности и ствара све већи јаз између богатих и сиромашних. 

Уништење традиционалних заједница, промоција нових идентитета, уклањање сваког 

посредника између човјека и заједнице (породица, вјера,нација држава) суштински је 

закључак овог рада. 

 



 

 

 

 

• Vuković D. (2015) “Historical and contemporary dimensions of the phenomenon 

of hatred in the former Yugoslavia and Bosnia and Herzegovina”, Proceedings of 

the 1st International Symposium on “Culture of Remembrance: Twilight of New 

Awakening” held at the International University of Sarajevo on 12.4.  and 13.4. 

2014, Sarajevo Bosnia and Herzegovina. Published by DIOGEN pro culture, a 

magazine for culture, art, science, and education (USA & BiH), ISSN 2296-0937 

(print) and ISSN 2296-0929 (online), Pages 167-173. Detailed 

info: http://www.diogenpro.com/symposium.html 

 

Despite the fact that man's hatred towards someone or something is primarily the concern 

of psychologists, it is an important social phenomenon in this region that is strongly 

influenced by social processes and events both historical and contemporary. One could 

even argue that today hatred is essentially determined by the political process. It is the 

driving force in crisis situations. 

The promoters of hate are not just politicians. Others that have had an important role 

include the media, intellectuals, and religious leaders. 

Why is the hatred present today? Why do we create more fear and hatred rather than build 

trust? Why do we spend more time scratching the wounds of the past then we do looking to 

the future? 

Can BiH society in general get out of this situation? 

 

 

• Вуковић Д (2016): Криза политике и политика кризе,Зборник радова Научни 

скуп ЕКОНОМИЈА ДАНАС – ЕКОНОМИЈА И КРИЗА – Треба ли нам нови 

одговор, Универзитет у Источном Сарајеву, Андрићград 2014., ISBN  978-

99976-610-1-2, COBISS.SR-ID 4645912, стр.238-242 

 

БиХ друштво је друштво кризе која у социолошком смислу поприма  карактеристике 

друштвене појаве и стања  које се као начин живота укоријењава  код великог броја 

људи на које се они брже или спорије привикавају.Ко генерише ту кризу и да ли је 

она тренутачна или континуирана појава? Да ли су конфликти као дио политичке 

стратегије гључни фактор који ту кризу генеришу? Ти конфликти су у самом врху 

свакодневне и државне политике у БиХ. Данас није вијест да ли је покренут неки 

производни погон или да је започела реализација неког озбиљног развојног пројекта, 

него је вијест о онима који су изадајници или патриоте,који су празници 

прихватљиви а који не, односно шта су својим народима поручили политички 

лидери. Политички и друштвени конфликти потпуно дестабилизирајуће дјелују прије 

свега на економски развој.Врло је индикативно да је БХ друшто, зароб љено у 

раљама политике, остало изван развојног замајца који је карактерисао сва постратна 

друштва у историји. Борба  за власт ради власти, интересна политика, 

„вишестраначка диктатура“, потпуно су у други плана ставили,суштинска,развојна, 

животна питања друштвене заједнице и човјека.Аутор у раду анализира политички и 

друштвени амбијент као предпоставку економског развоја упорђујући данашње 

стање са диригованом и догвореном економијом из социјализма,уз констатацију да је 

ова вжна област  економског развоја данас,потпуно  скрајнута и ван је интереса 

политичких елита. 

http://www.diogenpro.com/symposium.html


 

 

 

 

• Вуковић Д. (2016) Политички и друштвени конфликти као ограничавајући 

фактори економског и укупног развоја БХ друштва, Зборник радова са треће 

интернационалне конференције економског факултета Брчко: Партнерство 

власти, привреде и институција високог образовања у постицају економског 

развоја ISBN 978-99938-95-24-4 (77-84) 

 

У овом раду аутор је поставио и бранио хипотезу да је Босна и Херцеговина 

оптерећена озбиљним политичким, националним и укупним друштвеним 

конфликтима који су потпуно пореметили стандарде који важе за уређено и стабилно 

друштво, промовишући тако постсоцијалистички нови тип идеологизираног 

друштва. Зашто је дошло до потпуне политизације институција у времену модерног, 

демократског друштва? Да ли је та политизација заправо негација институција? У 

каквој вези је те предозирана политизација узрок криминала и корупције који веома 

снажно нагризају темеље друштва? Зашто су политика и држава постале 

најпривлачније за запошљавање младих, образованих људи умјесто да то буду 

модерне националне и мултинационалне компаније? У раду се анализирају 

различити индикатори таквог стања уз констатацију да оно највише штети управо 

држави и њеним институцијама а посебно младим људима. Економија трипи у том 

погледу сличне посљедице  као у социјализму. Потпуно је јасно да политику треба 

ослободити од конфликата а институције у свим областима од прекомјерне политике. 

То је основна претпоставка било каквог партнерства и повољног друштвеног 

амбијента. 

 

 

• Вуковић Д. (2017) Вредоносни систем и друштвени односи на селу између 

традиционалног и модерног (покушај социолошке анализе), Зборник радова са 

научног скупа „Дани Сретена Вукосављевића“ Пријепоље, ISBN 978-86-

89269-20-8 (112-123) 

 

Руралне заједнице су најприсутнији облик друштвених заједница кроз историју и 

упркос модернизацији сачуване су и данас. Сложеност тих заједница у погледу 

традиције, културе, вјере, па и економског развоја је неоспорна. Специфичност 

друштвених односа (породични односи, управљање заједницом, однос према систему 

вриједности и др.) су врло интересантни и изазовни за социолошке анализе. Како су 

се интезивне друштвене промјене посебно након индустријализације и у капитализму  

и у социјализму рефлектовале на појединца и друштвене групе на селу? Колико је 

пројекат изласка из сиромаштва у социјализму кроз напуштање села осиромашио и 

село и град? Зашто је тај проблем односа према сељаку и у прошлости и данас веома 

изражен? Kолико су глобализацијски трендови као трендови привидног благостања 

(нешто слично као у социјализму), „одродили“ човјека од рада чак и оног који живи 

на селу. 

Аутор закључује да је систем традиционалних вриједности који је карактерисао 

друштва у прошлости веома угрожен пред налетом глобализације. То супростављање 

глобалним трендовима заправо је индикатор борбе да се те вриједности сачувају  бар 

у оном сегменту битном за идентитет појединца и заједнице. 

 



 

 

 

• Пашалић С, Вуковић Д, Јовичић М, Стевић Д (2017) ,ДИНАМИКА И 

ПРАВЦИ ДЕОМОГРАФСКИХ ПРОМЈЕНА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ 

(Dynamics and directions of demogrraphic changes in BiH),IJASOS- Internatiomal 

e-journal of advances in social sciences,  Vol3, No.7 pp 555-564,ISBN 978-605-

64453-9-2, DOI 10,18769/ijasos 309482 

 

У овом раду са више  аспеката анализирани су демографски процеси у Босни и 

Херцеговини и њихов утицај на човјека и заједницу. Посебна пажња поклоњена је 

миграцијама као битном фактору демографске слике БХ друштва. У том смислу 

анализиран је историјски и актуелни приступ ове појаве..Депопулација и старење су 

повезани демографски процеси који  битно утичу на демографске карактеристике. У 

дијелу рада из социолошког угла анализирани су ови процеси са становишта 

разумијевања њиховог утицаја на човјека, породицу, локалну заједницу. 

Демографски проблеми се не могу рјешавати парцијалним мјерама и непотпуним 

реформама. Велике реформе које су нужне ће компензовати пад броја становника и 

демографско старење и биће доста болне. Социјална ситуација за будуће генерације 

ће бити  у доброј мјери другачија и посматрана са данашње позиције врло низвјесна. 

 

 

• Pašalić S, Lalić N, Vuković D. (2018), Education and the labor market in the 

Republic of Srpska, Internacional Journal of Current Research 

 

Education is one of the key factors in the effectiveness and speed of economic 

development. Improving and changing social relations depends mostly on the knowledge 

and on the level of education of people. Modern development requires new knowledge and 

the need for them is constantly growing. The quality of human resources is a dynamic 

element of development policy. Its mobility and adaptability accelerates and improves 

change. The contribution of education is for the overall development of strategic 

importance, among other things, because technological progress dictates the development 

of human potential. The educational system in our area monitors the problem of mismatch 

in the structure of education, educational profiles and the needs of the economy. The one 

who degrades his educational system loses his own future. Poor education is not the only 

exclusively reason for unemployment, but the fact is that there is a strong correlation 

between these two phenomena, and that education plays an important role in the fight 

against unemployment. Transition processes have resulted in major changes in the structure 

of employment. Economic pressures and the uncertain market has forced many 

organizations to turn to more flexible forms of employment. After analyzing the available 

studies, analysis, research in the field of labor market trends in the Republic of Srpska, and 

analyzing the available relevant statistical data, the demographic structure, employment and 

characteristics of the workforce, the informal economy, education policies and labor market 

outcomes, as well as the economic growth and dynamics of labor demand, this paper 

answers the question of current trends in the education and labor market of the Republic of 

Srpska and provides an analytical overview of the availability of labor force with respect to 

the age structure, educational structure and other available statistical indicators. 

 

 

 



 

 

 

• Вуковић Д. (2018) ДРУШТВЕНИ АМБИЈЕНТ КАО (ДЕ)СТИМУЛАТИВНИ 

ФАКТОР ЗА РАЗВОЈ НАЦИОНАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ (покушај социолошке 

анализе) Social environment as a (de) stimulating factor for the development of the 

national economy  (an attempt of sociological analysis), Зборник радова са 

научног скупа Еконбиз, ISBN 978-99955-45-26-0, УДК 330.341.316 

 

Опште је увјерење да су посратна и посткомунистичка друштва још увијек у трагању 

за својим властитим идентитетом. У свим битним областима друштвеног живота 

присутни су изражени супростављени ставови које обично дефинишемо као 

друштвене конфликте који снажно  успоравају развој друштва и државе. Осјетљивост 

тих конфликата посебно се може сагледати у областима економије, политике, 

културе, вредоносног система. Да ли економска криза по сложености и дужини 

трајања поприма обиљежје опште друштвене кризе и стања на које се полако 

навикавамо? Зашто је друштво запуштено без јасних визија и стратегија развоја, 

зашто смо се одродили од рада? Зашто се у перцепцији обичних људи сваки 

пословни или други успјех доживљава углавном као криминогена, сумљива 

дјелатност? Имамо ли озбиљну економску стратегију и политику и колико је она 

подложна идеолошким и националним манипулацијама? Да ли друштво довољно 

промовише знање, капитал, профит, као носиоце економског и укупног друштвеног 

развоја? Чини се да у времену након комунизма идемо корак напријед а неколико 

корака уназад. Наведене тезе аутор је бранио и доказивао у овом раду. 

 

 

• Vuković D. (2018), NACIONALNE MANJINE IZMEĐU NACIJE I POLITIKE, 

Zbornik radova s međunarodne konferencije: Autentičnost nacionalne manjine u 

BiH, Sarajevo, ISBN 978-9958-516-07-8 COBISS BH ID 27172102 

 

Fenomen nacije i nacionalnog identiteta  je do sada neprevaziđen faktor svih društvenih 

posebno političkih procesa u dugom vremenu čovjekove istorije. Neki teoretičari i 

analitičari ga čak definišu kao osnovni socijalni supstrat svake države. Hegel je dosta davno 

konstatovao napr. da nacija koja nema državu nema svoju istoriju. Nacija u osnovi ima dva 

pojavna oblika: tvz. izvorna nacija kao društvena grupa koja u osnovi počiva na ključnom 

fenomenu nacionalnog identiteta odnosno identiteta o pripadnosti određenoj grupi koja se 

od drugih razlikuje po jeziku religiji, običajima, tradiciji, i državna nacija gdje se ona 

potpuno indetifikuje sa državom mnogo više npr. nego sa religijom. Тa svijest o 

nacionalnoj pripadnosti kao osnovni kriterij izvorne nacije preseljava se na državu, dakle 

pripadnost državi, državni patriotizam. 

Nacija i politika su okvir za svako društvo i u njemu treba tražiti odgovore za probleme 

nacionalnih manjina. Koliko nacionalne manjine trpe posljedice dezintegrativnih procesa u 

složenim državama i kako su se nacionalni i politički konflikti reflektovali na njihov 

položaj? Nacionalne manjine, manjinski narodi, dijele sudbinu i probleme nacije, politike, 

neuređenosti, nedemokratičnosti. Samo istinsko demokratsko društvo će ovo pitanje učiniti 

irelevantnim. 

 

 

• Vuković D (2018), BiH između dempkratije i višenacionalne partijske  diktature, 



 

 

Istraživanje posvećeno opštim izborima 2018, Oslobođenje Sarajevo, BHT 

 

Skoro trideset godina od pada komunizma i više od dvadeset godina nakon građanskog rata, 

BH društvo još uvijek traga za državnim, institucionalnim, vredonosnim i svakim drugim 

identitetom. Društvo zarobljeno  teškim bremenima prošlosti, nefunkcionalnim konceptom 

uređenosti, kriminalom i korupcijom je još je bez jasne vizije budućnosti  ponajprije zbog 

suprostavljenih projekata političkih elita. 

Da li su prvi višestranački izbori 1990. (koji zapravo to i nisu bili u smislu političkih 

programa) već tada pokazali lošu budućnost Bosne i Hercegovine ili se možda radi o 

nerazumijevanju koncepta složene višenacionalne države? Taj odnos građanskog i 

nacionalnog poslije kraha jedne ideologije, nije nikada ozbiljnije analiziran ni u naučnim ni 

u političkim krugovima. Teza da nacionalne partije ne mogu  sarađivati i biti u funkciji 

institucionalnog jačanja države je potpuno pogrešna. Početkom dvadesetog vijeka u BiH je 

postojalo više nacionalnih stranaka koje su mnogo manje proizvodile drušvene i političke 

konflikte. Moguće je dakle da nacionalne ili narodne partije na zdravim programima 

izgrađuju državu kao zajedničku vrijednost i okvir odnosno ambijent normalnog života. 

Složene države po A.Lajphartu imaju tri varijante svoje budućnosti: da postanu unitarne sa 

dominacijom većinskog naroda, da se raspadnu po nacionalnim šavovima ili da opstanu po 

principu konsocijacijske demokratije. Političke elite sa nacionalnim predznakom uglavnom 

teže ovom prvom ili drugom rješenju. Onih drugih političkih elita zapravo i nema.  

 

• Вуковић Д. (2019) СИРОМАШТВО  КАО  ВАЖАН  ИНДИКАТОР   СТАЊА  

ДРУШТВЕНЕ  ЗАЈЕДНИЦЕ (утицај тог друштвеног стања на развој и 

перспективе младих људи) – рад у штампи 

 

Сиромаштво је флексибилан друштвени феномен. Има прије свега историјску, 

нажалост и савремену димензију. Прва асоцијација на сиромаштво јесте глад, али оно 

у социолошком смислу у доброј мјери значи одсутност важних  вриједности у 

животима људи у одређеном времену и простору. У којим областима је сиромаштво 

видљиво? Колико смо сиромаштво прихватили као начин живота? Зашто кријемо 

чињенице о сиромаштву? Који су индикатори сиромаштва? Да ли наука мора 

редефинисати досадашње ставове и критерије у сагледавању тог феномена? Зашто 

смо у борби за богаством као одговором на сиромаштво, осиромашили у другим 

сегментима. Зашто богаство исказујемо на погрешан начин? Колико глобализацијски 

процеси генеришу подијељеност на богате и сиромашне умјесто да иду у правцу 

нестанка сиромаштва. 

Да ли ће сиромаштво које је присутно у већем дијелу човјечанства бити покретачка 

снага друштвених промјена на глобалном плану? Како млади људи гледају на то 

стање и како се боре против њега? Да ли је такво стање повољан амбијент за 

перспективност младих и њихову подложност многим негативним друштвеним 

појавама? 

 

Овај рад је дио истраживачког пројекта Социјалне и културне детерминанте будућег 

брачног и репродуктивног понашања младих у Републици Српској, под 

покровитељством Министарства науке РС 

 

 

Научне књиге 



 

 

 

• Вуковић Д. (2019), Социолошки погледи  на нацију и њену улогу  у 

(дез)интеграционим процесима друштвених и државних заједница (случај 

Југославије и БиХ), Социолошко друштво Републике Српске, Пале, ISBN  

978-99938-886-2-8, COBISS.RS-ID 8341528 

 

Рукопис монографије Социолошки погледи на нацију и њену улогу у 

(дез)интеграционим процесима друштвених и државних заједница (случај 

Југославије и БиХ) аутора др Драгомира Вуковића, на 212 страница компјутерски 

сложеног текста, састоји се из 24 поглавља: Уместо увода, Национални феномен, 

Социолошки приступ разумевању различитих идентитета и њиховог утицаја на 

национални феномен, Теоријски приступи одређењу националног феномена, 

Социолошки приступ разумевању феномена национализма, Улога и значај нације и 

национализма у (дез)интеграционим друштвеним процесима, Дезинтеграциони 

процеси у бившој Југославији и БиХ, Идеологизација нације као покушај решавања 

националног питања у вишенационалној заједници, Југословенска нација као 

класични анационални и идеолошки продукт, Политички фактори распада 

Југославије, Идеологија између демократије и национализма, Национална 

(не)равноправност као узрок распада Југославије, Уставно-правни поредак 

Југославије као фактор њеног распада, Фазе и појавни облици распада Југославије и 

БиХ, БиХ- модел (не)могуће друштвене заједнице, Политички (не)споразуми између 

Срба и муслимана (Бошњака) као кључ разумевања догађаја у БиХ, Грађански рат 

као најдрастичнији облик испољавања националних и политичких конфликата, Рат 

као последица криза идеологије и владајуће партије, Улога међународног фактора у 

процесу распада бивше Југославије и БиХ, Међународна заједница у функцији 

(не)заустављања рата у БиХ, Страни теоретичари и аналитичари о узроцима рата у 

бившој Југославији и БиХ, Медији у функцији (не)разумевања националних и 

политичких конфликата, Улога нације и идеолошког фактора у изградњи постратног 

и посткомунистичког друштва и БиХ у трагању за новим државним и националним 

идентитетом. На крају је дат попис 68 коришћених релевантних и савремених 

библиографских референци и белешка о аутору. 

Стил писања је савремен, јасан, технички коректан, терминолошки прецизан са 

коришћењем адекватног социолошког категоријалног апарата. Поглавља су 

заокружена и повезана, а њихов редослед је логичан. Оригиналност овог рукописа се 

огледа у стилу презентoвања материје, великом броју емпиријских увида у 

друштвену стварност бивше Југославије и БиХ, систематичности, дискусији и научно 

релевантним закључцима који могу бити и практично примењени. 

У фокусу научног интересовања др Драгомира Вуковића већ дуги низ година налази 

се једна веома комплексна и трајно актуелна тема о националном феномену. Овај 

рукопис представља синтезу ауторових ставова и мишљења о нацији како из 

теоријског, социолошког угла, тако и посебно кроз конкретне анализе друштвених и 

политичких конфликата узрокованих многобројним факторима са посебним 

тежиштем на нацију и национализам. Примењујући ту анализу на наше просторе, 

односно на бившу Југославију и време које добро памтимо, та актуелност добија на 

значају. Такође, због чињенице да живимо у времену које је још увијек оптерећено 

националним и политичким сукобима који  снажно утичу на свакодневни живот 

човека и укупну друштвену заједницу, ова монографија добија на значају како са 

теоријског аспекта тако и са могућом применом њених закључака на решавање 



 

 

конкретних проблема, посебно у друштву БиХ. Данас нам  је заиста  преко 

неопходно разумевање узрока и последица свих дезинтеграционих процеса који су 

довели до нестанка многих држава, пре свега зато да би на тим критичким анализама 

могли да нађемо решења која би у складу са временом у којем живимо  била одржива 

за будућност. 

Теоријске ставове о нацији, идентитетима, национализму, аутор  проверава како кроз 

критчку анализу различитих стајалишта и погледа заступљених код иностраних и 

домаћих аутора, тако посебно кроз историјске и савремене догађаје који као 

чињенице помажу бољем разумевању улоге националног у оним друштвеним 

процесима који за последицу имају  потпуно уништење државних и друштвених 

заједница. И ако је угао анализе пре свега социолошки, аутор укључује и историјски, 

политички и правни оквир тако да можемо говорити о једном интердисциплинарном 

приступу проблему нације, национализма и дезинтеграционим процесима у бившој 

Југославији и БиХ, што представља и додатни квалитет ове научне монографије.  

 

• Грпуа аутора, Бабић М, ВуковићД. (2015), Увод у медије и комуникације, 

Бесједа, Бања Лука,ISBN978-99938-1-257-9,COBISS.RS-ID 5010456 

 

Уџбеник Увод у медије и комуникације садржајно обухвата све форме мрдијских 

садржаја од штампе, филма,радија и телевизије, агенција,нових медија, интернета. У 

првим поглављима анализира се историјски развој у овим областима, посебно у 

филму од америчких,француских до њемачких и руских специфичности у овој 

области..за студенте новинарства и комуникација али и за све који се баве овим 

областима ова књига је изузетно корисна јер медодолошки врло детаљно се 

објашњавају методе и технике у наведеним областима. 

 

Дио књиге аутора проф. др Д Вуковића, посвећен је социолошкој анализи феномена 

публике као специфичне друштвене групе и њеној улози у разумијевању садржаја 

који се нуде у медијима.Да ли произвођачи информације имају процјену њене 

корисности од стране публике, да ли она прихвата те информације или се ради о 

медијским манипулацијама, као значајном индикатору стања једног друштва. Са 

развојем медија а поготову масовних медија па све до данашње холограмске 

галаксије гдје балансирамо на рубу апсолутне слободе комуникација с једне, и 

апсолутне анархије манипулације унутар медијске појавности, публику можемо 

посматрати и као креаторе тог чињења. Медијска публика, посебно она образованија, 

може итекако утицати  на даљи  развој  самих медија. У овом дијелу књиге 

анализирани су различити модалитети тих односа, уз кориштење истраживања у тој 

области, чији су резултати саставни дио овог погљавља у књизи. 

 

 

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

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

Предмети на којима је кандидат био ангажован до посљедњег избора у звање: 

 

Кандидат је изводио наставу: 



 

 

Виша школа за спољну трговину, Бијељина, предмет Социологија,1993-1995 

Виша /висока школа криминалистике, Бања Лука, предмети социологија и 

обавештајне службе,1995-2005 

Филозофски факултет Сарајево: од 2009 године 

Студијски програм за социологију, предмети: увод у социологију, социологија науке, 

историјска социологија, социологија спорта, социологија савременог друштва, 

статиситика у социологији 

Студијски програм новинарста: социологија комуникација, 

Студијски програм за педагогију: основи социологије и социологија образовања 

Студијски програм за политикологију и међународне односе: Социологија, Систем 

европске уније 

Медицински факулте Фоча, 2010-2014 

Студијски програм медицина- Општа социологија 

Студијски програм дефектологија,општа социологија, медицинска социологија и 

социологија образовања 

Економски факултет Брчко од 2012 

Предмет социологија 

Мастер: Филозофски факултет Пале 

Предмет: Социологија глобализације 

 

 

Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 

 

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

којима је кандидат ангажован, гостујућа настава, резултате анкете менторство6) 

 

Предмети на којима је кандидат био ангажован од посљедњег избора у звање: 

 

Филозофски факултет Пале, 

Студијски програми за социологију, политикологију, педагогију и новинарство, са 

наведеним предметима 

Економски факултет Пале, предмет: Основи социологије и филозофије 

Правни Факултет Пале (одељење Пале и Бијељина), општа социологија 

Економски факултет Брчко, социологија 

Саобраћајни факултет Довој, Социологија рада 

Педагошки факултет Бијељина, социологија образовања 

Факултет пословне економије Бијељина, социологија 

 

Од 2009. године, према евиденцији званичне студентске анкете, кандидат је имао 

просјечну оцјену 4,64. 

 

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

презиме кандидата, факултет, ужу научну област рада. 



 

 

 
Слика 1.: Тренд просјечних оцјена кандидата проф. др Драгомир Вуковић, у односу 

на просјечну оцјену наставног кадра 

 

 

Менторство 

 

• Докторска дисертација: Информационе детерминанте медијског система 

Републике Срске у глобалној медијасвери, кандидата Анђеле Купрешанин, 

коментор (2018) 

 

• Мастер рад: Лобирање као стратегијска комуникација у функцији управљања 

савременом државом, кандидата Јелене Гајић, ментор 

 

• Завршни, дипломски радови: 

 

• Утицај глобализације на друштвене промјене традиционалних заједница, 

кандидата Тамаре Кусмук (2018), ментор 

 

• Утицај сајбер заједнице на личност, кандидата Наташе Бањанин (2018), 

ментор 

 

• Социолошки аспекти феномена привлачности телевизије као масовног медија 



 

 

(2018), ментор 

 

• Кандидат је био предсједник или члан комисије за одбрану 

мастер/магистарских радова: 

 

• Социокултурни аспекти транзиције у родитељство, кандидата Светлане 

Марковић (2018), предсједник 

 

• Глобализација и безбједоносни концепт новог свјетског поретка, магистарски 

рад кандидата Ђурађа Дрљаче (2016), члан 

 

• Актуелност Фромовог схватања човјека и друштва, магистарски рад, 

кандидата Драгана Купрешанина (2016), члан 

 

• Деконструкција националног идентитета у процесу глобализације, 

магистарски рад Тање Слијепац (2017), члан 

 

• Социолошка анализа незапослености од 2014-2018 у источном дијелу 

Херцеговине, кандидата Александра Асановића (2019), члан 

 

 

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). 

 

• Научно истраживачки пројекат „Процес одлучивања, промјене и развој у 

радној организацији у оснивању, Студија Случаја, ФПН Сарајево (1984) 

 

• Научно истраживачки пројекат: Породица као фактор развоја Републике 

Српске, аутор рада у монографији, Вредоносни ставови и судови о начину 

рјешавања битних питања човјека и породице у нашем друштву (2010) 

 

• Научно-стручно истраживање. Стање и проблеми у пословању малих 

исредњих предузећа у Брчко дистрикту Босне и Херцеговине (2016) 

 

• Научно стручно истраживање: Положај запослених у малим и средњим 

предузећима у Брчко дистрикту Босне и Хецеговине (2017) 

 

• Научно-истраживачки пројекат: Социјалне и културне детерминанте будућег 

брачног и репродуктивног понашања младих у Републици Српској, 

Филозофски Факултет Пале (22019) 

 

Остале стручне дјелатности. 

 

Учешће у писању одредница за Енциклопедију Републике Српске 

 



 

 

Члан комисије за полагање стручног испита наставника 

 

Члан комисије за избор у сарадничка и наставничка звања 

 

Члан редакције часописа Социолошки годишњак 

 

Предавач  учесницима семинара у организацији Просвјете Брчко на тему 

Толеранција као предуслов интегрисања постратних друштвених засједница 

 

Предавач  запосленима у градској управи Бијељина на тему: Разумијевање 

националних и других различитости у процесу рада запослених са странкама 

 

Предавач  полазницима курса- Научи и заради у организацији ФПЕ Бијељина и 

градске управе на тему: Интеркултурална комуникација као важн критериј 

успјешности у бизнису 

 

Рецензије 

 

Књиге и уџбеници: 

 

• Социологија образовања, др Драгутин Мировић (1995) 

 

• Популациона политика у образовању Републике Српске, Стево Пашалић и др 

(2017) 

 

• Медијска писменост вс  политичке манипулације, Сабахудин Хаџијалић 

(2018) 

 

• Изазови савремене породице, Бисерка Кошарац (2019) 

 

Кандидат је у периоду од 1993 до сада рецензирао већи број радова у научним и 

стручним часпоисима: Социолошки пеглед, Социолошки годишњак, Социолошка 

мисао, Зборницима радова Филозоског факултета Пале, Зборрницима радова са 

научних скупова Економског факултета Брчко, факултета Пословне економије 

Бијељина, часопис Српска вила и другим. 

 

 

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

 

6. РЕЗУЛТАТ ИНТЕРВЈУА СА КАНДИДАТИМА7 

 
7 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.) 



 

 

 

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

академског особља Универзитета у Источном Сарајеву, интервју са кандидатом 

проф. др Драгомиром Вуковићем је одржан на Факултету пословне економије 

Бијељина дана 8. 10. 2019. године. Интервју је обављен у присуству три члана 

комисије: проф. др Душко Вејновић, предсједник Комисије, проф. др Милојица 

Шутовић, члан Комисије и проф. др Рајко Куљић, 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. 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 социолошке 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 

социолошкој 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 које ће предавати.  

 

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 ОБРАЗОВАЊУ8 

 

Др Драгомир Вуковић је током једанаест година рада на Универзитету у Источном 

Сарајеву прво као доцент а затим и као ванредни професор, реализовао предавања из 

наставних предмета који припадају ужој научној области за коју је конкурс расписан. 

Због тога нема потребе за држањем предавања из наставног предмета уже научне 

области приликом избора у звање редовног професора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 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 

Експлицитно навести у табели у наставку да ли сваки кандидат испуњава услове за 

избор у звање или их не испуњава.  

Први кандидат 

 

Др Драгомир Вуковић 

Минимални услови за избор 

у звање9 

испуњава/не 

испуњава 

Навести резултате рада (уколико 

испуњава) 

Навести списак минимално 

прописаних услова 

  

Проведен је један изборни 

период у звању ванредног 

професора 

испуњава Кандидат је у звању ванредног 

професора од 2013 године 

Осам научних радова из 

области за коју се бира 

објављених након избора у 

звање ванредног професора 

 

Објављене двије књиге 

(научна књига, монографија 

или универзитетски 

уџбеник) након избора у 

звање ванредног професора 

 

Успјешно реализовано 

менторство кандидата за 

степен другог или трећег 

циклуса 

 

Има успјешно остварену 

међународну сарадњу са 

другим универзитетима и 

релевантним институцијама 

Испуњава 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испуњава 

 

 

 

 

 

Испуњава 

 

 

 

 

 

испуњава 

Кандидат је од посљедњег избора 

за ванредног професора објавио 

једанаест (11) радова у научним 

часописима и зборницима радова 

националног и интернационалног 

значаја (листа радова је наведена у 

овом извјештају) 

 

 

 

 Кандидат  има објављене двије 

књиге (предходно наведна листа 

објављених књига) 

 

 

 

Кандидат је реализовао 

менторство/коменторство при 

изради једне докторске 

дисертације и менторство при 

изради једног мастер рада 

 

Кандидат је учествовао  као 

гостујући професор на 

Универзитету у Русе, Бугарска, те 

у реализацији више међународних 

пројеката (Интеркултурална 

комуникација у туризми др) 

Додатно остварени резултати рада (осим минимално прописаних) 

Навести преостале публиковане радове, пројекте, менторства, … 

 

 
9 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 



 

 

Кандидат др Драгомир Вуковић је је објавио радове који поред научног имају и 

значајну друштвену оправданост имајући у виду област његовог интересовања од 

нације и идеологије до разумијевања модерних глобализацијских трендова и 

њиховом утицају на традиционална друштва. Као научни радик исказује спремност 

јавног оглашавања и коментарисања актуелних друштвених процеса и проблема у 

штампи и електронским медијима. Посебу пажњу посвећује раду са студентима 

стављајући их у средиште образовног процеса као активне учеснике. 

 

Други кандидат и сваки наредни уколико их има (све поновљено као за  првог) 

Није било других кандидата. 

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. 

 

Предходно изложени подаци  недвосмислено показују да др. Драгомир Вуковић  

испуњава законске и научно стручне услове за избор у звање редовног професора. 

 

Образложење 

 

• кандидат је провео шест година у звању ванредног професора  у истој 

научној области 

• објавио је једанаест научних радова након избора за ванредног професора, у 

научним часописима и Зборницима са научних скупова 

• објавио је двије научне књиге 

• са радовима и саопштењима учествовао је на више научних скупова 

националног и интернационалног значаја 

• успјешно је  изводио наставу на првом, другом и трећем циклусу студија 

• био је коментор у изради докторске дисертације и ментор у изради једног 

мастер рада. 

• био је предсједник и члан комисија за одбрану више докторских, 

магистарских, мастер и завршних радова 

• учествовао је у пет научно истраживачких пројеката 

• члан је редакције научних часописа 

• био је рецензент четири научне књиге и већег броја научних радова 

 

Зато комисија има част и задовољство да предложи наставно-научном вијећу 

Факултета пословене економије Бијељина и Сенату универзитета у Источном 

Сарајеву да др Драгомир Вуковића изабере у звање редовног професора за ужу 

научну област посебне социологије. 

 

 



 

 

Ч Л А Н О В И   К О М И С И Ј Е: 

1. проф. др Душко Вејновић, редовни професор, Ужа 

научна област: теоријска социологија, Факултет 

политичких наука, Бања Лука,  предсједник 

 

2. проф. др Милојица Шутовић, редовни професор, Ужа 

научна област посебне социологије, Филозоски      

факултет Косовска Митровица,  члан 

 

3. проф др Рајко Куљић, редовни професор, 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 сасатвни дио 

овог извјештаја комисије.  

 

Нема издвојених мишљења. 

 

 

Ч Л А Н  К О М И С И Ј Е: 

                                              1. ________________________________ 

 

 

Мјесто: Бијељина 

 

Датум: 06. новембар 2019. године 

 

 

 


