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НАСТАВНО НАУЧНОМ /УМЈЕТНИЧКОМ ВИЈЕЋУ 

ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА 

СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 

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

АСИСТЕНТА, ужа  научна/умјетничка област: ПОЛИТИЧКА ТЕОРИЈА 

(ИСТОРИЈА ПОЛИТИЧКИХ ИДЕЈА)   
 

Одлуком Наставно-научног/умјетничког вијећа Филозофског факултета/академије у 

Палама,Универзитета у Источном Сарајеву, број ННВ: 2804/20 од 27. новембра до 1. 

децембра 2020, именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање 
извјештаја по конкурсу, објављеном у дневном листу “Глас Српске“ од 4.11.2020. године, за 

избор у академско звање асистент, ужа научна/умјетничка област:  Политичка теорија 

(историја политичких идеја) 

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 Златиборка Попов-Момчиновић, предсједник 

Научна област: Друштвене науке 

Научно поље: Политичке науке 
Ужа научна/умјетничка област: Политичка теорија (историја политичких идеја) 

Датум избора у звање: 15.04.2019.  

Универзитет: Универзитет у Источном Сарајеву 

Факултет/академија: Филозофски факултет Пале 

2. Доц. др Срђан Перишић, 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/академија: Филозофски факултет Пале 

3. Проф. др Дамир Капиџић, члан 

Научна област: Друштвене науке 

Научно поље: Политичке науке  
Ужа научна/умјетничка област: Компаративна политика   

Датум избора у звање: 26.06.2019.  

Универзитет: Универзитет у Сарајеву 

Факултет/академија:  Факултет политичких наука 

 

                                                
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 пријавило се 3 (ТРИ) кандидата: 

1. Стеван Салатић 

2. Мирјана Шмитран 

3. Филип Матић  
 

На основу прегледа конкурсне документације, а поштујући члан 81. Закона 

овисоком образовању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 67/20), чланове 

148. и 149. Статута Универзитета у Источном Сарајеву и чланове 5., 6., 37., 38. и 392. 

Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у 

Источном Сарајеву, Комисија за писање извјештаја о пријављеним кандидатаима за 

изборе у звање асистента, ужа научна област Политичка теорија (историја 

политичких идеја), Наставно-научном/умјетничком 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  

01-С-306-VII/20, Сенат Универзитета у Источном Сарајеву, 29.10.2020 

Дневни лист, датум објаве конкурса 

Глас Српске,  4.11.2020.  

Број кандидата који се бира 

1 (ЈЕДАН) 

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

конкурс расписан, списак предмета 

Асистент, Политичка теорија (историја политичких идеја) 

Број пријављених кандидата 

3 (ТРИ) 

 

II   ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

ПРВИ КАНДИДАТ 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Име (име једног родитеља) и презиме 

Стеван (Ђорђо) Салатић 

Датум и мјесто рођења 

13.04.1989.  Мостар 

                                                
2 У зависности од звања у које се кандидат бира, наводи се члан 37. или 38. или 39. 



 

 

Установе у којима је кандидат био запослен 

Српска демократска странка (јануар 2017 до данас) 

Звања/радна мјеста 

Шеф сектора за политику и медије 

Научна област 

/ 

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима 

Институт за друштвена истраживања, Факултет политичких наука Универзитета у 

Бањој Луци  

2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА 

Основне студије/студије првог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка  

Факултет политичких наука, Универзитет у Бањој Луци, 2008/09-2012 

Назив студијског програма, излазног модула 

Студијски програм за политичке науке  

Просјечна оцјена током студија3, стечени академски назив 

9.82, Дипломирани политиколог  

Постдипломске студије/студије другог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка 

Факултет политичких наука, Универзитет у Београду, година завршетка 2016 (на 

достављеном  увјерењу није наведена година уписа).  

Назив студијског програма, излазног модула 

Мастер академске студије политикологије- Политичка теорија, политичка 

социологија и институције  

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 

9.75, Мастер политиколог  

Наслов магистарског/мастер рада 

Виђење правде из угла аналитичког марксизма  

Ужа научна/умјетничка област 

Политичка теорија  

Докторат/студије трећег циклуса 

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

Факултет политичких наука, Универзитет у Београду, Докторске академске студије 

политикологије (година уписа 2016).  

Наслов докторске дисертације 

/ 

Ужа научна област 

/ 

Претходни избори у звања (институција, звање и период) 

1. / 

24. 

3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора 

                                                
3 Просјечна оцјена током основних студија и студија првог и другог циклуса наводи се за кандидате 

који се бирају у звање асистента и вишег асистента. 
4 Навести све претходне изборе у звања. 



 

 

- Либерална теорија пасивног грађанства, Политеиа, Година III, Број 5, јун 

2013, стр. 250-258 

У раду се анализира либерална теорија грађанства. У жижи проучавања је стављен 

либерално-комунитарни спор у теорији грађанства а расправља се и о главним 

идејама највећих представника либералног дискурса из области грађанства. Рад се 

фокусира на најважније идеја Т.Х. Маршала, као најважнијег писца либералне 

ортодоксије друге половине двадесетог вијека и његовим доприносом либералној 

теорији пасивног грађанства као и идејама његових критичара како из угла 

либерализма тако и из угла комунитаризма као што су Ентони Гиденс, Клаус Офе, 

Мајкл Ман, Берингтон Мур и Брајан Тарнер. Нагласак је на Маршаловом појму 

„освајања грађанства“ као и на извођењу различитих теорија државе из освојених 

права остварених ширењем појма грађанства.  

 

- Изазови подијељеног грађанства у Босни и Херцеговини- Грађанска 

непослушност у пресуди Сејдић-Финци против БиХ, Политички живот, Бр. 

8, 2013 (јун), стр. 61-75 

У раду се указује на правне последице пресуде Европског суда за људска права по 

тужби Дерве Сејдића и Јакоба Финција против државе Босне и Херцеговине која је 

уздрмала уставно уређење дејтонске Босне и Херцеговине. Анализирају се 

могућности имплементације пресуде, а о њима се говори и из угла грађанске 

непослушности.  

 

- Мултикултурална критика либералне теорије пасивног грађанства, Српска 

полиитчка мисао, Година XXII, vol. 47, Број 1/2015, стр. 39-55 

Послијератна ортодоксија у области грађанства узима стваралаштво Т. Х. Маршала и 

његову књигу „Класа, грађанство и друштвени развој“ као најзначајније дјело у 

теорији грађанства. Рад говори и о једном схватању „пасивног грађанства“ које 

Маршал приказује у намјери да прикаже грађанство и грађанина као субјекта који 

има „право на права“. У раду се указује и на приговоре  на теорију „пасивног 

грађанства“ од стране тзв. идентитетских политика и политика признања, кроз 

између осталог тежњи ка политизацији приватне сфере као критике хегемоније 

доминантне и националне културе.  

 

- Делиберативна демократија и форуми за учење и развој делиберативних 

врлина, Политичка ревија, Година (XXVIII) XV, vol. 48, Бр. 2/2016, стр. 19-34 

Идеал античког грађанства и непосредне демократије из овог периода састојао се у 

учешћу свих пунољетних одраслих мушкараца у процесу доношења одлука везано за 

полис. Ова велика идеја о грађанима као партиципантима у вођењу политичких 

процеса се налази у сржи делиберативног модела демократије. Кроз јавну расправу 

грађани треба да дођу до "јавне разложности“ у виду политика погодних за све 

грађане-партиципанте. Овај рад бави се погодностима форума за делиберацију и 

колективни дијалог о питањима везаним за одређено друштво.  Најприје кроз 

објашњење свих погодности делиберативне демократије у односу на остале моделе, 

рад расправља ефикасност форума за делиберацију (тржишта, цивилног друштва, 

породице и цркве и образовног система) а на крају разматра одређене недостатке 

делиберативног дискурса. У средишту разматрања налази се заинтересован, активан 

и информисан грађанин који приликом свог дјеловања у јавној сфери нагласак 

ставља на овазе које има умјесто права које ужива. Ријеч је о једном преласку са 



 

 

пасивног грађанства на концепт активног грађанства који се налази у срцу 

делиберативне демократије.  

 

- Правда у црвеној хаљини. Једно виђење правде из угла аналитичког 

марскизма, Зборник радова учесника и учесница треће Регионалне школе 

политичке филозофије „Др. Зоран Ђинђић“. Београд: Фондација Др Зоран 

Ђинђић, 2014, стр. 137-147 

Однос слободе и једнакости као двије најзначајније људске вриједности одувијек је 

занимао теоретичаре политичке филозофије. Овај рад разматра однос двије највеће 

вриједности, с нагласком на превази једнакости над слободом. Рад објашњава 

основне појмове филозофског система Џона Ролса изнијетог у његовој најзначајнијој 

књиз „Теорије правде“. Такође, објашњава основне појмове аналитичког марксизма 

као теоријског правца. Аналитички марксизам преузима многе Ролсове идеје, а неке 

и модификује у одређеној мјери. Циљ рада јесте управо да покаже те модификације у 

тумачењу принципа правде, да би на крају образложио потупно ново схватање 

комунистичке правде као идеје Џона Ролса и Карла Маркса у један теоријски 

подухват. Проблем колективног одлучивања и друштвене правде налази се у 

средишту занимања овог рад.  

 

- Подстицајаност и принцип разлике- Ролс-Коенова дилема, Политичка ревија, 

Година (XXX) XX, vol. 65, Број 3/2020 

Принцип разлике схваћен у својој уској варијанти захтјева братство као посебан 

однос пријатељства и солидарности који постоји у друштву. По принципу братства 

надарени у друштву неће захтјевати посебне подстицаје како би били продуктивнији 

већ ће бити емпатични према оним у најгорем положају и из тог разлога ће и без 

подстицаја једнако придоносити друштву. У праведном друштву постоји посебан 

етос или култура правде којом ће се водити сви припадници таквог друштва.  

Средишње питање којим се Коен бави јесте Ролсов принцип разлике у којем се каже 

да у друштву постоје људи који су због природне генетике или због обичне среће у 

стању да производе више него други, а ти људи имају право да буду богатији од 

других ако њихова продуктивност и из ње проузроковано друштвено богатство утичу 

да они у најгорем почетном положају поправе свој почетни статус. Коен сматра да 

надареним људима не треба посебна мотивација како би производили више али и 

сматра да Ролс није захтијевао да је неопходно дати посебно подстицаје надареним 

људима како био они више придоносили. Принцип разлике представља осећај 

солидарности између оних боље позиционираних и лошије позиционираних, али је 

такође и средство мјерења како би се успјех и корист употребила тако да и лошије 

стојећим буде од помоћи.  

 

 

Радови послије посљедњег избора/реизбора5 

/ 

 

 

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

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

релевантних за избор кандидата у академско звање. 



 

 

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

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

којима је кандидат ангажован, гостујућа настава, резултате анкете6, менторство7):  

- Практикум за извођење наставе „Антикорупција и етика“ (2016)- у склопу 

пројекта Европске уније „Курикулум за транспарентност, курикулум за 

одговорност“, у својству уредника публикације  

 

 

Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 

/ 

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). 

Остале стручне дјелатности. 

- Медији у процесу помирења- покривање друштвених дешавања, септембар 

2014- март 2015,  Институт за друштвена истраживања Факултета политичких 

наука у Бањој Луци, истраживач сарадник 

- Истраживање о ставовима о европским интеграцијама БиХ,  Институт за 

друштвена истраживања, Факултет политичких наука БЛ, истраживач 

сарадник 

- Мотиви за политички ангажман младих у Бања Луци, 15 март- 15. Јули 2014, 

Институт за друштвена истраживања Факултета политичких наука у Бањој 

Луци, истраживач сарадник 

- Израда компаративних анализа земаља чланица ОСЦЕ-а о сегментима 

изборног процеса, април – јул 2015,  Центри цивилних иницијатива (Под 

лупом), истраживач сарадник 

- Преглед изборног законодавства и сегмената изборног процеса 40 држава 

чланица, април- јул 2015, Коалиција под Лупом, истраживач-сарадник 

- Political Party Transparency in the Western Balkans, Western foundation for 

democracy, истраживач-сарадник  

 

Учешче у научним скуповима:  

- Салатић, С., Правда у црвеној хаљини- једно виђење правде из угла 

аналитичког марскизма, Научна конференција- Трећа региоонална школа 

политичке филозофије „Др Зоран Ђинђић“, Београд, 2013 

- Салатић, С., Парламентаризам у Босни и Херцеговини и Србији- 1996- 2010, 

Конференција Студенти у сусрет науци, Бања Лука, 2013 

- Салатић, С., The consociational democracy- Bosnia and Herzegovina case, 

Konferencija sa međunarodnim učešćem,- IUS Graduate Conference, International 

University Sarajevo, 21-22 May 2015 

- Salatić, S., Rakić, D., Hobsovo shvatanje suvereniteta i kriza legaliteta u modernom 

društvu, Međunarodni simpozijum udruženja filozofa, Zagreb, 2015 

- Salatić, S., Pelkić, S., Vučinić, R., The capacity of municipality Nevesinje for 

                                                
6 Као доказ о резултатима студентске анкете кандидат прилаже сопствене оцјене штампане из базе. 
7 Уколико постоје менторства (магистарски/мастер рад или докторска дисертација) навести име и 

презиме кандидата, факултет, ужу научну област рада. 



 

 

developing vood processing industry, International Conference Demi, Banja Luka, 

2015 

- Salatić, S., The incentives and the difference principle, Rawls-Cohen trilemma, 

International conference Thinking beyond Capitalism, Institut za filozofiju i 

društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu, 24-26.  jun 2015 

 

Учешће на семинарима, љетњим школама: 

- „Школа политичке филозофије Др Зоран Ђинђић“, Београд, 19- 25. Мај 2013 

- Encounter Europe! Current challenges of European Integration- civic participation 

in best practice, Summer European Academy 2014, from 25 August to 3 September 

2014, at the European Academy Otzenhausen, Asko Europa Stiftung, Konrad 

Adenauer Stiftung, Fondation Charles Leopold Mayer pour le Progres de l’Homme  

- Vision and Wishes for Europe Shaping the Future of Europe, 19-22 March 2015 in 

Prevalle, Konrad Adenauer Stiftung, Wilfried Martens Centre for European Studies 

, Civic Institut für Internationale Bildung  

- Council of Europe Schools of Political Studies, Strasbourg, 18-20 November 2015 

- Birn Summer School of Investigative Reporting, August 21-27 2016, Konjic 

 

 

 

II   ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

ДРУГИ КАНДИДАТ 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Име (име једног родитеља) и презиме 

Мирјана (Радослав) Шмитран 

Датум и мјесто рођења 

20. јануар 1988.  Босанска Градишка  

Установе у којима је кандидат био запослен 

ЈУ „Техничка школа“ Добој (од 01.02. 2019) 

Звања/радна мјеста 

Професор Демократије и људских права, Културе религија и Етике 

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  

Факултет политичких наука, Универзитет у Бањој Луци , 2007/8- 2011 

Назив студијског програма, излазног модула 

Студијски програм за политичке науке 

Просјечна оцјена током студија8, стечени академски назив 

8.50;  Дипломирани политиколог – 240 ЕЦТС  

Постдипломске студије/студије другог циклуса 

                                                
8 Просјечна оцјена током основних студија и студија првог и другог циклуса наводи се за кандидате 

који се бирају у звање асистента и вишег асистента. 



 

 

Назив институције, година уписа и завршетка 

Факултет политичких наука, Универзитет у Бањој Луци, 2011/12-2016  

Назив студијског програма, излазног модула 

Академске студија другог циклуса на студијском програму политикологија  

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 

9.29; Магистар међународних односа  

Наслов магистарског/мастер рада 

Специфичност политичко-правног система заштите људских права и слобода у 

односу на међунаронодноправну заштиту  

Ужа научна/умјетничка област 

Међународни односи  

Докторат/студије трећег циклуса 

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

/ 

Наслов докторске дисертације 

/ 

Ужа научна област 

/ 

Претходни избори у звања (институција, звање и период) 

1./ 

29. 

3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора 

- Шмитран, Мирјана (2017), Политичко-правни систем заштите људских права 

и слобода у Босни и Херцеговини, Преглед, LVII, Br. 3, стр. 253-269 

У раду се анализира политичко-правни систем заштите људских права и слобода у 

Босни и Херцеговини. Указује се да је политичко-правни ситем заштите људских 

права и слобода у БиХ у потпуности базиран на међународном праву, и да његову 

основу чине Европска конвенција о заштити људских права и слобода и петнаест 

међународних докумената о људским правима и слободама садржаних у Анексу 1 

Дејтонског мировног споразума. Директна примјена наведених докумената 

прописана је Уставом БиХ.  

 

- Шмитран, Мирјана (2018), Могућности примјене дирeктне демократије у 

Босни и Херцеговини, Годишњак факултета политичких наука Универзитета у 

Београду, год.  XII, Бр. 20, стр. 109-132 

Рад се бави питањем могућности примјене директне демократије у Босни и 

Херцеговини. У раду се најпре анализира сам појам директне демократије и облици у 

којима се он може јавити као и његова евентуална заступљеност у БиХ. Анализирају 

се могућности примјене директне демократије у БиХ као и предности и недостаци 

који произлазе или би могли произаћи из њене примјене.  

 

- Шмитран, Мирјана (2019), Међународноправна заштита људских права и 

слобода, Преглед, LX, Br. 1, стр. 137-150 

Рад се бави анализом међународне правне заштите људских права и слбода која је 

                                                
9 Навести све претходне изборе у звања. 



 

 

гарантована бројним међународним документима. Најобухватнија заштита људских 

права и слобода на међународном нивоу се остварује у оквиру организације 

Уједињених нација, док је највиши ступањ заштите људских права и слобода 

постигнут у оквиру Савјета Европе. У раду се анализирају и дргуи регионални 

системи заштите људских права (Афрички систем заштите људских права и слобода, 

Амерички систем).  

 

Радови послије посљедњег избора/реизбора10 

/ 

 

 

 

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

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

Ради у ЈУ „Техничка школа“ Добој као професор на предметима Демократија и 

људска права, Култура религија и Етика 

 

Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 

 

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

којима је кандидат ангажован, гостујућа настава, резултате анкете11, менторство12): 

/ 

 

 

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

- Кандидаткиња је током  2013.  године  учествовала  у програму „Challenges of 

Democracy in Multicultural Society”   коју  је организовала Aмбасада 

Швајцарске у БиХ, Универзитет у Цириху и Центар за демократске студије из 

Цириха 

- Кандидаткиња је 22.08.-27.08. 2011. године похађала „Љету школу родне 

равноправности“ коју  је  организовао  Гендер  центар-Центар  за  једнакост  и 

равноправност полова Владе Републике Српске и Универзитет у Бањој Луци  

 

 

II   ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

ТРЕЋИ КАНДИДАТ 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Име (име једног родитеља) и презиме 

Филип (Дражен) Матић  

Датум и мјесто рођења 

23.3.1997. Касиндо, општина Илиџа  

Установе у којима је кандидат био запослен 

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

релевантних за избор кандидата у академско звање. 
11 Као доказ о резултатима студентске анкете кандидат прилаже сопствене оцјене штампане из базе. 
12 Уколико постоје менторства (магистарски/мастер рад или докторска дисертација) навести име и 

презиме кандидата, факултет, ужу научну област рада. 



 

 

/ 

Звања/радна мјеста 

/ 

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  

Филозофски факултет Пале, Универзитет у Источном Сарајеву. 2016/17- 2020.  

Назив студијског програма, излазног модула 

Политикологија и међународни односи, смјер Политикологија  

Просјечна оцјена током студија13, стечени академски назив 

9.93; Дипломирани политиколог- 240 ЕЦТС 

Постдипломске студије/студије другог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка 

/ 

Назив студијског програма, излазног модула 

/ 

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 

/ 

Наслов магистарског/мастер рада 

/ 

Ужа научна/умјетничка област 

/ 

Докторат/студије трећег циклуса 

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

/ 

Наслов докторске дисертације 

/ 

Ужа научна област 

 

Претходни избори у звања (институција, звање и период) 

1./ 

214. 

3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора 

/ 

 

Радови послије посљедњег избора/реизбора15 

                                                
13 Просјечна оцјена током основних студија и студија првог и другог циклуса наводи се за кандидате 

који се бирају у звање асистента и вишег асистента. 
14 Навести све претходне изборе у звања. 
15 Навести кратак приказ радова и књига (научних књига, монографија или универзитетских уџбеника) 

релевантних за избор кандидата у академско звање. 



 

 

 

/ 

 

 

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 анкете16, менторство17) 

 

 

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). 

Остале стручне дјелатности. 

 

- Члан Сената Универзитета у Источном Сарајеву из реда студената 

Универзитета у току академске 2018/19 и 2019/20 године.  

 

 

 

 

 

 

6. РЕЗУЛТАТ ИНТЕРВЈУА СА КАНДИДАТИМА18 

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

академског особља Универзитета у Источном Сарајеву, Комсија је заказала интервју 

са кандидатима 29.12.2020. у 11 часова у просторијама Филозофског факултета, гдје 

су била присутна два члана комисије. Трећи члан комисије, проф. др Дамир Капиџић 

је био присутан на интервјуу видеопозивом путем Zoom-а.  

 

Интервјуу су приступила сва три пријављена кандидадата. Чланови комисије су 

упознали кандидате о обавезама и задацима асистената и начину рада на Студијском 

програму за политикологију и међународне односе при Катедри за новинарство и 

политикологију.  

Кандидати Стеван Салатић и Филип Матић су показали завидан ниво познавања 

                                                
16 Као доказ о резултатима студентске анкете кандидат прилаже сопствене оцјене штампане из базе. 
17 Уколико постоје менторства (магистарски/мастер рад или докторска дисертација) навести име и 

презиме кандидата, факултет, ужу научну област рада. 
18 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.) 



 

 

релевантних тема и проблема који су специфични за ужу научну област Политичка 

теорија (историја политичких идеја) и висок ниво мотивације за рад на 

високошколској установи.  У одговорима на постављена питања од стране чланова 

комисије, оба кандидата показују висок ниво познавања материје из уже научне 

области, као и свијест о проблему успостављања граница између ове и других ужих 

научних области. Кандидат Филип Матић је посебно показао интерес и разумијевање 

везано за читав дијапазон историје политичких идеја од античког периода до данас, 

док се кандидат Салатић у својим одговорима углавном фокусирао на период у ком 

долази до формирања политичке науке као засебне дисциплине. Из одговора 

кандидата Салатића се види темељитије научно искуство с обзиром на завршене 

постдипломске студије и упус на докторске студије и одговори су се кретали унутар 

тема којима се кандидат бавио у свом мастер раду и већ објављеним радовима.  

Кандидат Салатић је био у могућности да јасније прецизира своја интересовања 

унутар уже научне области како за одређене правце (нови институционализам, 

аналитички марксизам) тако и теоретичаре (Џон Ролс и његова теорија правде). 

Кандидат Матић је више указао на своје планове за научно истраживачки рад, на 

своја искуства са уписаног мастер студија и на фокус свог првог научног рада који је 

био објављен након пријаве за конкурс, а који се тиче проблема консоцијацијске 

демократије и улоге Високог представника у БиХ а што указује на постојања 

свијести о актуелизацији одређених теоријских праваца и модела у контексту изазова 

овдашњег политичког система. Није јасније прецизирао своје интересовање унутар 

уже научне области али је имао у виду важност различитих теоретичара у 

различитим периодима, као и важност и актуелност активизама, посебно оних који су 

испирасани кретањима у савременој љевици (Но лого и Доктрина шока Наоми 

Клајн).  

Кандидаткиња Мирјана Шмитран у својим одговорима на постављена питања није 

показала довољан ниво разумијевања и сналажења везано за наведену ужу научну 

област конкурса, постављена питања и проблеме, и давала је кратке и непотупне 

одговоре. Такође, није показала мотивисаност за ангажман на високошколској 

установи и уопште научни рад.  

 

 

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 ОБРАЗОВАЊУ19 

 

 

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: Стеван Салатић 

                                                
19 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. 



 

 

Минимални услови за 

избор у звање20 

испуњава/не 

испуњава 

Навести резултате рада (уколико 

испуњава) 

Навести списак 

минимално прописаних 

услова 

  

Завршен први циклус 

студија у одговарајућој 

области са најмање 240 

ЕЦСТ бодова и најнижом 

просјечном оцјеном 8,0 

или еквивалент 

Испуњава Увјерење о стеченом академском 

звању ДИПЛОМИРАНИ 

ПОЛИТИКОЛОГ -240 ЕЦСТ 

Остварена просјечна оцјена током 

студија 9,82 (број: 378/2012, од 

31.12.2012 ) 

   

Додатно остварени резултати рада (осим минимално прописаних) 

Навести преостале публиковане радове, пројекте, менторства, … 

Објављени научни радови из уже научне области, одбрањен мастер рад из уже 

научне области, учешће у научним истраживањима.  

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

првог): Мирјана Шмитран  

Минимални услови за 

избор у звање21 
испуњава/не испуњава 

Навести резултате рада 

(уколико испуњава) 

Завршен први циклус 

студија у одговарајућој 

области са најмање 240 

ЕЦСТ бодова и најнижом 

просјечном оцјеном 8,0 

или еквивалент 

Испуњава  

Увјерење о стеченом 

академском звању 

ДИПЛОМИРАНИ 

ПОЛИТИКОЛОГ -240 

ЕЦСТ 

Остварена просјечна 

оцјена током студија 8,50 

(број: 179/2011, од 

31.12.2011 ) 

Додатно остварени резултати рада (осим минимално прописаних) 

/ 

Трећи кандидат: Филип Матић  

Минимални услови за 

избор у звање22 
испуњава/не испуњава 

Навести резултате рада 

(уколико испуњава) 

Завршен први циклус 

студија у одговарајућој 

области са најмање 240 

ЕЦСТ бодова и најнижом 

просјечном оцјеном 8,0 

Испуњава  

Увјерење о стеченом 

академском звању 

ДИПЛОМИРАНИ 

ПОЛИТИКОЛОГ -240 

ЕЦСТ 

                                                
20 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 
21 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 
22 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 



 

 

или еквивалент Остварена просјечна 

оцјена током студија 9,93 

(број: 1539/20, од 

22.07.2020 ) 

Додатно остварени резултати рада (осим минимално прописаних) 

/ 

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. 

 

Увидом у приложену документацију утврђено је да пријављени кандидати Стеван 

Салатић, Мирјана Шмитран и Филип Матић испуњавају минималне, законом 

прописане услове за избор у звање асистента за ужу научну област Политичка 

теорија (историја политичких идеја): имају завршен одговарајући први циклус 

студија, а просјечну оцјену већу од 8,0.   

Након проведене конкурсне процедуре Комисија је констатовала да се због 

стручних и  научних  интересовања, резултата  обављеног  интервјуа и  просјечне  

оцјене  у току студија као и кадровских потреба Студијског програма за 

политикологију и међународне односе при Катедри за новинарство и 

политикологију Филип Матић предложи Наставно-научном вијећу Филозофског 

факултета Пале и Сенату Универзитета у Источном Сарајеву за избор у звање  

асистента на ужу научну област Политичка теорија (историја политичких идеја) 

из сљедећих разлога: 

- Има највишу просјечну оцјену на студијама првог циклуса (9,93) 

- На обављеном интервјуу је показао висок ниво разумијевања тема и 

проблема везано за ужу научну област Политичка теорија (историја 

политичких идеја) у ширем историјском периоду као и висок ниво 

критичке свијести и важности актуелизације политичких теорија/идеја у 

савременом контексту како на глобалном тако и на локалном нивоу 

- На Студијском програму за политикологију су у сталном радном односу 

ангажована три наставника (један ванредни професор и два доцента) и 

постоји потреба за сарадником у звању асистента који би провео пуни 

временски период како у звању асистента тако и у наредном звању вишег 

асистента.  

 

 

С обзиром на наведено, комисија са задовољством предлаже Наставно-научном 

вијећу Филозофског факултета и Сенату Универзитета у Источном Сарајеву да се 

Филип Матић изабере у звање асистента за ужу научну област Политичка 

теорија (историја политичких идеја). 

 

 



 

 

 

Ч Л А Н О В И   К О М И С И Ј Е: 

1. Проф. др Златиборка Попов-Момчиновић,ванредни професор, Политичка 

теорија (историја политичких идеја), Филозофски факултет Пале, Универзитет 

у Источном Сарајеву, предсједник 

 

_______________________________ 

 

2. Доц. др Срђан Перишић, доцент, Међународни односи и национална 

безбједност, Филозофски факултет Пале, Универзитет у Источном Сарајеву, 

члан  

 

_______________________________ 

3. Проф. др Дамир Капиџић, ванредни професор, Компаративна политика, 

Факултет политичких наука, Универзитет у Сарајеву, 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: Пале 

Датум: 08.01.2021.  


