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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 

доцента, 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: 285/21 од 9. марта 2021., именовани 

смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја по конкурсу, 
објављеном у дневном листу “Глас Српске“ од 3. марта 2021.године, за избор у академско 

звање доцента, 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-Мочиновић, 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 

2. Проф. др Слободан Самарџић, члан 

Научна област: Друштвене науке 

Научно поље: Политичке науке 
Ужа научна/умјетничка област: Европске студије 

Датум избора у звање: 29.01.2002.  

Универзитет: Универзитет у Београду 

факултет/академија: Факултет политичких наука 

3. Доц. др Срђан Перишић, члан 

Научна област: Друштвене науке 

Научно поље: Политичке науке 
Ужа научна/умјетничка област : Међународни односи и национала безбједност   

Датум избора у звање: 2017. 

Универзитет : Универзитет у Источном Сарајеву 

факултет/академија: 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 Данијела Лакић 

22. ___/______________ 

 

На основу прегледа конкурсне документације, а поштујући прописане 

чланове3 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 394. 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/умјетничком вијећу Филозофског факултета/академије 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.одлуке: 01-С-52-XIII/21 од 

25.02.2021. ) 

Дневни лист, датум објаве конкурса 

Глас Српске. 3. март 2021.  

Број кандидата који се бира 

1 

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

конкурс расписан, списак предмета 

Доцент, Политичка теорија (историја политичких идеја) 

Број пријављених кандидата 

1 (један) 

 

II   ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

ПРВИ КАНДИДАТ 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Име (име једног родитеља) и презиме 

                                                
2 Навести све пријављене кандидате (име, име једног родитеља, презиме). 
3 У зависности од звања у које се кандидат бира, наводи се члан 77. или 78. или 87. 
4 У зависности од звања у које се кандидат бира, наводи се члан 37. или 38. или 39. 



 

 

Данијела (Милан) Лакић 

Датум и мјесто рођења 

03.01.1980. Бијељина, БиХ 

Установе у којима је кандидат био запослен 

Правни факултет, Слобомир П Универзитет, Бијељина (од 1.10.2007.  до данас) 

Звања/радна мјеста 

Ванредни професор (од маја 2020) 

Доцент  (2015-2020)  

Виши асистент (2008-2015) 

Научна област 

Међународно право; Безбједоносне науке 

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 Београду, 1998/99-2004 

Назив студијског програма, излазног модула 

Дипломирани политиколог за новинарство и комуникологију 

Просјечна оцјена током студија5, стечени академски назив 

8,08 

Постдипломске студије/студије другог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка 

Факултет политичких наука, Универзитет Боеограду, 2004/5-2007 

Назив студијског програма, излазног модула 

Политичка теорија и методологија  

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 

10; магистар политичких наука 

Наслов магистарског/мастер рада 

„Нова национална држава“ 

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 , 30.04.2015. (датум 

одбране дисертације) 

Наслов докторске дисертације 

„Утицај проширења Европске уније на процес европских интеграција“ 

Ужа научна област 

Политичка теорија  

Претходни избори у звања (институција, звање и период) 

1. Ванредни професор (Правни факултет Слобомир, 22.05. 2020), број одлуке: 196-

2/20-SPU 

26. Доцент (Правни факултет Слобомир, 9.07.2015-2020), број одлуке: 261/15-SPU; 

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

који се бирају у звање асистента и вишег асистента. 



 

 

262/15-SPU 

3. Виши асистент (Правни факултет Слобомир, (2008-2015) 

3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора 

 Д. Лакић, „Интерпретације појма нација“, Значења (часопис из области 

културе, науке, умјетности и образовања), Народна библиотека Добој, 

година XXIV, септембар 2008.,  бр. 63, стр. 47-61. 

Збивања на балканској и европској политичкој сцени крајем XX и почетком XXI века 

обновила су интерес за  феномен нације који је био, готово сасвим, потиснут у 

политичкој теорији. Одлазак социјализма и распад СФРЈ и СССР узроковали су 

настанак неколико нових држава на европском тлу. Нације посткомунистичких 

друштава теже изградити сопствену националну државу, а симболички посматрано 

то представља знак зрелости једног друштва. Од нације, као основне јединице 

модерне политичке заједнице, њене прошлости, снаге и јединства зависи опстанак 

сваке нове националне државе. 

 

 Д. Лакић, „Нова национална држава на простору бивше СФРЈ“, Српска 

политичка  мисао, Институт за политичке студије, Београд, година XVII, 

вол. 28, бр. 2/2010, стр.121-139. 

Предмет рада је концепт нове националне државе који се на Балкану јавио као 

последица распада СФРЈ и слома комунизма у Источној Европи. У раду се 

анализирају услови настанка нове националне државе, њене карактеристике и 

изазови са којима се суочава. Међу мноштвом фактора који су узроковали развој 

нових националних држава, по свом утицају, издвајају се: сукоб интереса великих 

сила, пад комунизма, криза федерализма, међунационалне противуречности, криза 

економског и политичког система. Основне карактеристике нове националне државе 

су: национализам, насиље и сакралност, политичка и економска нестабилност, 

непостојање политичке културе и цивилног друштва. Глобализација је најтежи 

изазов са којим се суочава нова национална држава.  

 

 Д. Лакић, „Развој и карактеристике система одбране БиХ“, Војно дело, 

Београд, бр. 3/2010, стр. 103-121. 

У чланку су описани развој и карактеристике система одбране Босне и Херцеговине. 

Анализирана је реформа система одбране као један од предуслова за евроатлантске 

интеграције Босне и Херцеговине и приступање НАТО-у. Реформа одбране је 

најуспешнија и најцеловитија реформау БиХ спроведена након потписивања 

Дејтонског споразума, а трајала је од 2003. године до 1. јануара 2006. године, када су 

успостављени јединствено министарство одбране и јединствене оружане снаге 

уместо дотадашњих ентитетских министарстава и оружаних снага. Садашња 

структура система одбране и оружаних снага морала је помирити интересе три 

различита народа и прилагодити се специфичном државном устројству Босне и 

Херцеговине. 

 

 Д. Лакић, „Нове одбрамбене иницијативе у Европској унији - борбена 

група Вишеградске четворке“, Ревија за безбедност, Центар за 

безбедносне студије, Београд, бр. 2/11,  стр. 154-164. 

                                                                                                                                               
6 Навести све претходне изборе у звања. 



 

 

У раду се разматра оснивање Борбене групе Вишеградског савеза као нове 

одбрамбене иницијативе у Европској унији, а ван оквира Северноатлантског савеза. 

Ауторка заступа тезу да иницијатива Вишеградске четворке представља један од 

симптома потребе Европске уније за самосталном и јасније дефинисаном политиком 

у области безбедности и одбране. Жеља за позиционирањем унутар Европске уније и 

спречавање раста утицаја Русије у постсовјетском простору су примарни интереси 

Вишеградског савеза који стоје иза ове одбрамбене иницијативе. На основу анализе 

фактора који су иницирали одлуку о оснивању Борбене групе ауторка изводи 

закључак да је ова иницијатива директна последица стратешких промена у Европи и 

шире, али и кризе унутар Европске уније и Северноатлантског савеза. 

 

 Д. Лакић,  „Појам националне државе“, Међународни  научни скуп 

„Национална држава и економија“, Слобомир П Универзитет, Бијељина, 

24-25.9.2011. Зборник радова (прир. Зоран Милошевић) стр. 47-62. 

Рад се бави значењима појма „национална држава“ односно тежи да објасни шта све 

подразумева национална држава као један од најважнијих политичких феномена. Рат 

на подручју бивше СФРЈ на крају XX века и настанак нових националних држава: 

Словеније, Хрватске, Босне и Херцеговине, Македоније, Црне Горе и Србије 

потврђују да национализам није утихнуо на европском тлу и да национална држава 

није нестала, напротив, она даље опстаје и развија се. Посебно се анализирају нација 

и национализам  као два основна појма која одређују националну државу. Данас се 

разликују два основна облика националне државе: националне државе затечене у 

савременом добу и нове националне државе (настале након пада Берлинског зида). 

 

 

 

 Д. Лакић, „Демократски дефицит Европске уније као последица процеса 

европске интеграције“, Civitas, часопис за друштвена истраживања, 

Факултет за правне и пословне студије „Др Лазар Вркатић“ (Универзитет 

Унион), Нови Сад, бр. 8, година IV, 2014. године, стр. 34-55. 

Предмет рада је демократски дефицит ЕУ, који јој се приписује због њене структуре, 

правне природе и специфичног институционалног система. Ауторка анализира 

феномен демократског дефицита кроз две његове димензије:  прва се бави односом 

Уније и њених грађана, а друга се бави демократским дефицитом као обележјем 

институционалног система Европске уније. Фокусирање процеса европских 

интеграција на политичке циљеве, након краја хладног рата, посебно је 

актуелизовало расправе од демократском карактеру Европске уније. Демократски 

дефицит ЕУ је последица самог начина развоја процеса европских интеграција и 

карактеристика Европске уније као специфичне наднационалне организације. 

Раздвојеност економске и политичке интеграције односно касно покретање 

политичке интеграције и неусаглашеност око њених коначних циљева произвели су 

демократски дефицит Европске уније као заједнице. 

 

 Д. Лакић, „Статус Босне и Херцеговине у процесу приступања Европској 

унији“, Мегатренд ревија,  Мегатренд универзитет, Београд, бр. 1/2015, 

стр. 257-274. 

У раду се анализира до ког нивоа је Босна и Херцеговина стигла у процесу 

приступања Европској унији. Она је од 2000. године укључена у Процес 



 

 

стабилизације и придруживања, политичко-правни оквир Европске уније за 

интеграцију Западног Балкана. Од земаља овог региона, БиХ најспорије напредује на 

путу ка ЕУ. Она још није поднијела захтјев за чланство нити је њен споразум о 

стабилизацији и придруживању ступио на снагу. Два услова која ЕУ захтијева од 

БиХ да би она кренула даље су: да изврши пресуду Европског суда за људска права у 

предмету Сејдић-Финци, из 2009. године, и да успостави ефикасан механизам 

координације за питања о ЕУ (да говори једним гласом о ЕУ питањима). Док не 

испуни овај други услов, ЕУ је одложила до даљњег доношење одлука о 

претприступној помоћи за БиХ. Према оцјени Европске комисије, главни узрок ове 

стагнације Босне и Херцеговине је недостатак политичке воље, а њено специфично 

уређење није препрека за успјех у процесу евроинтеграција. 

 

 Д. Лакић,  „Утицај промене тенденције процеса европских интеграција на 

политику проширења“, Политичка ревија, Институт за политичке 

студије, Београд, година XV, вол. 48, број 2/2016, стр.151-169. 

У раду се анализира  како је промена тенденције процеса европских интеграција, тј. 

његов заокрет од економске ка политичкој интеграцији, утицала на политику 

проширења Европске уније. Свака промена у процесу интеграција одражава се и на 

политику проширења, убрзавајући или успоравајући њен развој и мењајући њен 

карактер, који је увек у складу са фокусом процеса европских интеграција. Прелазак 

на политичку интеграцију, након краја хладног рата, који је и најављен оснивањем 

Европске уније, позитивно се одразио на развој политике проширења, али негативно 

на њен карактер. Она је тада доживела убрзан развој и процес проширења је постао 

приоритет Уније, али њен карактер више није у исконском духу процеса европских 

интеграција. Она је од економско-тржишне политике постала политика 

геополитичких начела и критеријума.  

 

 

 Д. Лакић „Специфичности придруживања Босне и Херцеговине 

Европској унији“, 5. Међународни научни скуп „Наука и пракса 

пословних студија“, Универзитет за пословне студије, Бања Лука, 

15.9.2017. Зборник радова стр. 650-662. 

Од земаља региона Западног Балкана, Босна и Херцеговина најспорије  напредује на 

путу ка ЕУ. Иако је најважнији инструмент ПСП-а, споразум о стабилизацији и 

придруживању са Европском унијом,  закључила  још 16. јуна 2008. године, све 

државе чланице  га ратификовале крајем 2010. године, он је на снагу ступио тек 1. 

јуна 2015. године. У раду се   анализирају  специфичности придруживања БиХ 

Европској унији: као прво, основни разлози због којих је толико дуго трајао период 

од потписивања до ступања на снагу ссп-а (непостојање механизма координације и 

одлагање примјене пресуде Европског суда за људска права у предмету Сејдић-

Финци), најдуже од земаља региона; и друго, преседан у политици проширења који је 

ЕУ учинила у придруживању БиХ увођењем тзв. новог приступа у односима према 

БиХ. 

 

 Д. Лакић, „Споразуми о придруживању као инструменти политике 

проширења Европске уније“, Правни живот, Удружење правника 

Србије, Београд, бр. 12/2018, том IV, тематски број са 31. Копаоничке 

школа природног права, стр. 371-390.  



 

 

Политика проширења као своје инструменте користи различите врсте међународних 

споразума, а најзначајнији од њих су споразуми о придруживању. Европска унија је, 

од свих организација познатих у међународним односима, највише развила праксу 

упостављања придруживања. Придруживање је највиши ниво односа који ЕУ као 

организација може понудити трећим земљама, нечланицама. Споразуми о 

придруживању остварују најтежи задатак у процесу проширења, врше припрему 

држава кандидата за процес приступања  ЕУ. У досадашњој историји проширења 

Европска унија је развила четири генерације ових споразума: медитеранске 

споразуме, споразум о европском економском простору, европске споразуме и 

споразуми о стабилизацији и придруживању.  

 

 Љ. Јовић, Д. Лакић, „Брегзит – опасност или шанса за Велику 

Британију“, STED Journal (часопис о друштвеном и технолошком 

развоју), Универзитет ПИМ, Бања Лука, Volume 1. Issue 2. 2019, стр. 43-

55. 

У раду се анализира Брегзит, процес изласка Велике Британије из ЕУ. 

Прикључивање процесу европске интеграције за земљу као што је Велика Британија 

био је изазов који се нашао у директној супротности са њеним јако израженим 

осјећајем за национални идентитет. Економски напредак заједничког тржишта на 

Старом континенту утицао је да почетком седамдесетих година прошлог вијека 

национални идентитет буде дјелимично жртвован у корист економског раста. 

Краљевство се прикључује Унији. Међутим, осјећај посебности и окренутост, у 

политичком и културном смислу, ка англосаксонској традицији узроковали су стално 

тињајући евроскептицизам. Глобална рецесија и потреба за јачањем међусобне 

солидарности у европском простору интензивираће преиспитивање исправности 

одлуке о чланству у Унији. Унутрашњи политички односи су са своје стране 

допринијели јачању кампање против чланства. Десио се референдум и Британци су 

одлучили да, ипак,  желе да иду својим путем. Евидентно је да је након више од 

четири деценије поново нађен баланс између политичких и економских циљева, овај 

пут у корист националног идентитета, иако посматрач са стране у овом моменту не 

види политичку оправданост такве одлуке.  Изгледа да је ни дио британског друштва 

не види, па је процес изласка спор и непредвидљив, а јављају се и назнаке поновног 

преиспитивања одлуке о напуштању ЕУ. 

 

Монографија: 

 Д. Лакић, „Проширења Европске уније“, монографија, Слобомир П 

Универзитет, Бијељина, Република Српска, 2019.  ISBN 978-99955-54-18-7 

Структуру монографије чине увод, три главна дела, закључна разматрања и 

литература. Монографија је обима 110 страна. У првом делу аутор анализира основе 

политике проширења Европске уније. Почетак развоја ове политике везује се за 

настанак Европских заједница, а интензивнији развој доживљава након краја хладног 

рата.  Посебно су објашњени развој и теоријска разматрања ове политике будући да 

је ова тематика прилично неистражена и није била актуелна све до проширења ЕУ на 

исток Европе односно некадашњу совјетску зону утицаја, што аутор посебно 

наглашава. У посебним поглављима овог дела обрађени су циљеви и значај ове 

политике, те њене фазе и инструменти које Унија користи за реализацију циљева 

процеса проширења. У другом делу „Проширења Европске уније“ извршена је 

анализа свих досадашњих проширења Европске уније. Сва проширења обрађена су 



 

 

као посебна поглавља. Прво поглавље бави се првим проширењем заједница из 1973. 

године,  при чему је посебно обрађен однос ЕУ и Велике Британије, а посебно 

приступање Данске и Ирске. Друго поглавље анализира продор процеса европских 

интеграција на југ Европе и пријем Грчке. У трећем поглављу је анализиран пријем 

земаља Иберијског полуострва, Шпаније и Португала, 1986. године. Четврто 

поглавље аутор назива ЕФТА проширење (пријем Аустрије, Финске и Шведске) и 

означава га као најелегантније и најисплативије проширење. Најобимније поглавље 

овог дела рада је Источно проширење, које је подељено у две целине, први круг 

(пријем земаља Вишеградске групе, Естоније, Литваније и Летоније, те Кипра, Малте 

и Словеније) и други круг (пријем Бугарске и Румуније). Приступање Хрватске 

Европској унији је шесто поглавље. Као посебан део овог другог дела монографије 

анализирани су, како их аутор, назива специфични случајеви политике проширења 

ЕУ, однос ЕУ и Турске, те однос са Норвешком, Швајцарском и Исландом. У трећем 

делу рада представљена је политика проширења Европске уније према региону 

Западног Балкана. Посебно је објашњен настанак и развој Процеса стабилизације и 

придруживања као посебног сегмента политике проширења за балканске земље и 

анлизирано зашто је Унија покренула нови оквир за овај регион. Представљене су 

основне карактеристике Процеса стабилизације и придруживања и инструменти које 

он користи. Као посебно поглавље издвојен је споразум о стабилизацији и 

придруживању, најважнији инструмент политике проширења за Западни Балкан. У 

последњем поглављу овог трећег дела рада дат је преглед кретања свих појединачних 

земаља учесница кроз ПСП-а (Србија, БиХ, Црна Гора, Албанија, Македонија и 

“Косово“). Анализирани су учинак ПСП-а до данас и тренутно стање, а представљена 

је и финансијска помоћ односно средства која је Унија издвојила за овај регион у 

последње две деценије. 

 

 

 

Радови послије посљедњег избора/реизбора7 

 Д. Лакић, „Политички карактер национализма“, Sted Journal, 

Универзитет за пословни инжењеринг и менаџмент, Бања Лука, Volume 

2. Issue Novembar 2020, стр. 76-86. 

Рад се бави политичким карактером национализма. Крах комунизма деведесетих 

година прошлог века резултирао је ескалацијом национализма у Европи. 

Национализам је до данас остао једина политичка идеја о којој се суди на основу 

њених злоупотреба и појава као што су  шовинизам или нацизам. Неправда је 

утолико већа што национализам, према свом изворном значењу, те негативне облике 

у које може прерасти, осуђује. Рат у бившој Југославији, сукоби у земљама 

некадашњег Совјетског Савеза, пораст тежњи за независношћу и унутар саме 

Европске уније и њених чланица (Велика Британија, Велс, Шкотска, Каталонија и 

др.) су примери какав може бити политички карактер национализма, и у ком смеру се 

може развијати у зависности од интереса политичке власти која га креира и њиме 

руководи. 

 

 Д. Лакић, „Концепти  европског уједињења током ХХ вијека – основе 

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

релевантних за избор кандидата у академско звање. 



 

 

процеса европских интеграција“, Sui generis, научно-стручни часопис о 

европским интеграцијама, Дирекција за европске интеграције, Савјет 

министара БиХ,  Сарајево, бр. 7, година VII, 2020, стр. 35-61. 

У раду се анализира концепт европског уједињења као основа процеса европских 

интеграција. Практична реализација идеје европског уједињења почела је након 

Другог свјетског рата, али њене коријене морамо тражити вијековима уназад. Идеја 

повезивања Европе, на различите начине и кроз различите облике, јављала се у 

историји Старог континента од античких времена до данас. Дијелови Европе били су 

међусобно повезани у различитим периодима историје и из различитих побуда, али 

не и уједињени. Познавање историјата идеје европског уједињења омогућава да се 

разумије процес европских интеграција, начин његовог покретања и функционисања, 

периоди стагнације и парализе у његовом развоју, те да схватимо његов најважнији 

производ - Европску унију, sui generis творевину међународних односа. Циљ рада је 

да се анализом различитих приједлога о повезивању европских народа, посебно 

током двадесетог вијека, укаже на вриједност и значај процеса еропских интеграција, 

с обзиром да је ово први пут у европској историји да је највећи дио континента, већ 

седам деценија, добровољно укључен у један пројекат који обезбјеђује мир и 

економску интегрисаност. 

 

 

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

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

Менторство на мастер студијама: мастер рад „Улога НАТО савеза у безбједности 

Босне и Херцеговине“, Анђелко Тадић, рад одбрањен 9.4.2019., Правни факултет, 

Слобомир П Универзитет. 

 

Чланство у комисијама за одбрану завршног рада на другом циклусу студија:  
 

Правни факултет, Слобомир П Универзитет 

 члан  комисије за за одбрану магистарског рада „Кривично дјело насиље у 

породици“, Данијела Новаковић, 2016. године; 

 

 члан комисије за одбрану мастер рада „Неовлаштена призводња и промет 

опојних дрога“, Ана Вукељић, 2016. године;  

 

 члан комисије за одбрану мастер рада „Заштита тајних података у 

Оружаним снагама Босне и Херцеговине“, Јосип Зовко, 2016. године;  

 

 члан комисије за одбрану мастер рада „Прање новца као облик дјеловања 

организованог криминалитета“, Александар Мијатовић,  2017. године; 

 

 члан у комисији за одбрану мастер рада „Насиље у породици у упоредном 

законодавству“, Романа Пракљачић,  2017. године. 

 

 

Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 

 

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



 

 

којима је кандидат ангажован, гостујућа настава, резултате анкете8, менторство9) 

 

 

 

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. 

 

 „Допринос уставној реформи БиХ - начелници за развој“,  2012 – 2013.  

(Пројекат амбасаде Швајцарске у БиХ, ангажована као експерт Савеза општина и 

градова Републике Српске на изради политика: Политика локалног развоја и 

политика функционалне и фискалне децентрализације) 

 

Учешће у научним конференцијама: 

 

 Д. Лакић, „Појам националне државе“, Међународни научни скуп 

„Национална држава и економија“, Слобомир П Универзитет, Бијељина, 24 - 

25.9.2011.године, Зборник радова (прир. Зоран Милошевић) стр. 47-62. (већ 

наведено)  

 

 Д. Лакић, „Процес стабилизације и придруживања као посебан сегмент 

политике проширења Европске уније“, 3. међународна научна конференција 

„Европска унија – изазови проширења и западни Балкан“ EUBAL III, BLC 

Banja Luka College, Бања Лука, 10. новембар 2016. Зборник резимеа  стр. 29-

30.  

 

 Д. Лакић, „Специфичности придруживања Босне и Херцеговине Европској 

унији“, 5. Међународни научни скуп „Наука и пракса пословних студија“,  

Универзитет за пословне студије Бања Лука,  15.09.2017. Зборник радова стр. 

650-662. (већ наведено)  

 

 Д. Лакић, „Споразуми о придруживању као инструменти политике 

проширења Европске уније“,  31. Копаоничка школа природног права, 

Копаоник 13-17.12.2018. године, Правни живот бр. 12/2018, стр. 371-390. (већ 

наведено у објављеним радовима). 

 

 Љ. Јовић, Д. Лакић, „Економски и политички аспекти Брегзита“, VIII 

Међународна конференција о друштвеном и технолошком развоју - STED 

2019., Универзитет за пословни инжењеринг и менаџмент (ПИМ) Бања Лука, 

8-9. новембар 2019. године, Требиње, Зборник извода радова стр. 37.   

 

 

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

презиме кандидата, факултет, ужу научну област рада. 



 

 

Рецензије: 

 Јадранка Стојановић, Кризни менаџмент у туистичкој индустрији – 

осигурање ризика у условима кризе, монографија, Слобомир П Универзитет, 

Бијељина, 2020.    ISBN 978-99955-54-19-4 

 

 

 

 

6. РЕЗУЛТАТ ИНТЕРВЈУА СА КАНДИДАТИМА10 

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

особља Универзитета у Источном Сарајеву, интервју са кандидаткињом  др Данијелом 

Лакић је одржан 24.04.2021. с почетком у 10h, путем зум платформе.  На интервјуу су 

били присутни  проф. др Златиборка  Попов-Момчиновић, предсједница комисије, и доц. 

др Срђан Перишић, члан комисије. Кандитаткиња је и на интервјуу показала академску 

зрелост и спремност за наставни и научни рад у области за коју је расписан конкурс.  

 

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 ОБРАЗОВАЊУ11 

Кандидаткиња је раније бирана у сарадничка звања ванредног професора, доцента и 

вишег асистента и изводила је наставу и вјежбе на високошколској установи, о чему 

је приложила  релевантна документа, тако да се одредба члана 93. Закона о високом 

образовању РС не односи на њу.  

 

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: Данијела Лакић  

Минимални услови за 

избор у звање12 

испуњава/не 

испуњава 

Навести резултате рада (уколико 

испуњава) 

1. Има научни степен 

доктора наука у 

одговарајућој 

научној области 

 

Испуњава Достављено Увјерење о 

завршеном трећем циклусу 

студија Факултет политичких 

наука Универзитета у Београду и 

стеченом научном звању доктор 

политичких наука (бр. одлуке: 

15673) 

                                                
10 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.) 
11 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. 
12 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 



 

 

 

2. Има најмање три 

рада из области за 

коју се бира, 

објављена у 

научним 

часописима и 

зборницима са 

рецензијом 

 

Испуњава Има више од три рада из области 

за коју се бира који су приложени 

уз конкурсни материјал 

 

3.Показане наставничке 

способности 

 

Испуњава Дугогодишње професионално 

искуство у научно-наставном 

процесу и раду са студентима 

Додатно остварени резултати рада (осим минимално прописаних) 

Навести преостале публиковане радове, пројекте, менторства, … 

Објављена монографија  Проширења Европске уније (Бијељина, 2019), једно 

менторство на мастер студијама, учешће у научним конференцијама и научном 

истраживању 

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

првог) 

/ 

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. 

 

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

Политичка теорија (историја политичких идеја), након увида у приложени 

конкурсни материјал констатовала је да се на објављени конкурс пријавио један 

кандидат- др Данијела Лакић. Разматрајући пријаву кандидата, те приложену 

конкурсну документацију, Комисија констатује да је кандидаткиња испунила 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:  

-  има научни степен доктора наука у одговарајућој научној области;  

- након посљедњег избора је објавила најмање три научна рада из области за коју 

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

 - има показане наставничке способности.  

Комисија констатује да се ради о кандидаткињи која је испунила све формалне и 

суштинске услове и да осим тога, има и неопходно искуство за успјешно 

извођење наставе на високошколским установама. 

На основу свега наведеног, Комисија са задовољством предлаже Наставно–

научном вијећу Филозофског факултета Пале и Сенату Универзитета у 

Источном Сарајеву да др Данијелу Лакић изаберу у звање доцента на ужу 

научну област  Политичка теорија (историја политичких идеја).  



 

 

Ч Л А Н О В И   К О М И С И Ј Е: 

1. ______________________________________, предсједник 

2. ____________________________________________, члан 

3. ____________________________________________, 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/Београд 

Датум: 27.04.2021.  


