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                 Образац 4 Г 

Г) ГРУПАЦИЈА ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА 

 

С А Ж Е Т А К 

РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА  

ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ  

 

 

I - О КОНКУРСУ 

Назив факултета: Факултет политичких наука 

Ужа научна, oдносно уметничка област: Политичка теорија, политичка историја и методологија 

политичких наука 

Број кандидата који се бирају: 1 

Број пријављених кандидата: 1 

Имена пријављених кандидата: 

 1. Др Бојан Вранић 

 

 

II - О КАНДИДАТИМА 

 

1) - Основни биографски подаци 

- Име, средње име и презиме: Бојан (Момчило) Вранић 

- Датум и место рођења: Београд, 5. 4. 1986. 

- Установа где је запослен: Универзитет у Београду – Факултет политичких наука 

- Звање/радно место: доцент 

- Научна, односно уметничка област: Политичка теорија, политичка историја и методологија 

политичких наука 

 

2) - Стручна биографија, дипломе и звања 

Основне студије: 

- Назив установе: Универзитет у Београду – Факултет политичких наука 

- Место и година завршетка: Београд, 2008. 

Мастер:   

- Назив установе: Универзитет у Београду – Факултет политичких наука 

- Место и година завршетка: Београд, 2010. 

- Ужа научна, односно уметничка област: политичке наука 

Докторат: 

- Назив установе: Универзитет у Београду – Факултет политичких наука 

- Место и година одбране: Београд, 2014. 

- Наслов дисертације: Значај логичког позитивизма за развој политичке филозофије. 

- Ужа научна, односно уметничка област: политичке науке 

Досадашњи избори у наставна и научна звања: 

- асистент, 2019, 2013. 

- доцент, 2015. 

 

 

3) Испуњени услови за избор у звање ванредног професора 
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ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 

 

 

 

  

(заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 

oценa / број година 

радног искуства  

 

1 Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно 

оцењено од стране високошколске установе 

/ 

2 Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама 

током целокупног  претходног изборног периода 

4.49 

3 Искуство у педагошком раду са студентима 

 

10 година 

 

 

 

 

 

 (заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 

 

Број менторства / 

учешћа у комисији и 

др. 

4 Резултати у развоју научнонаставног подмлатка 

 

1 

5 Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на 

академским специјалистичким, односно мастер студијама 

3 

6 Менторство или чланство у две комисије за израду докторске 

дисертације 

/ 

 

 

 

 

  

(заокружити испуњен услов за звање у које се 

бира) 

 

Број 

радова, 

сапштења, 

цитата и др 

Навести часописе, скупове, књиге 

и друго 

7 Објављен један рад из категорије М20 или три 

рада из категорије М51 из научне области за коју 

се бира. 

/ / 

8 Саопштен један рад на научном скупу, објављен 

у целини (М31, М33, М61, М63) 

/ / 

9 Објављена два рада из категорије М20 или пет 

радова из категорије М51 у периоду од 

последњег избора у звање из научне области за 

коју се бира.  

 

3 1. 2019. “Toward Ideational 

Collective Action: The Notions of 

Common Good and of the State in 

Late 19th Century Social 

Liberalism”, Philosophy and 

Society, Vol. 30. No. 3: 369 – 383; 

2. 2018. „Zoran Djindjic: The Myth, 

a Legacy and Interpretations“, 

Südosteuropa Mitteilungen, 

3/2018: 76 – 87;  

3. 2016. “Democratic Values, 

Emotion and Emotivism”, 

Philosophy and Society, Vol. 27. 

No. 4: 723 – 738. 

10 Оригинално стручно остварење или руковођење 

или учешће у пројекту 

 

3 Пројекти МНТР – ”Политички 

идентитет Србије” и 

”Конституционализам и владавина 

права у изградњи националне 
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државе – случај Србије”. Пројекат 

”Populism and Ethno-Territorial 

Politics in Europe” – University of 

Salzburg 

11 Одобрен и објављен универзитетски уџбеник за 

предмет из студијског програма факултета, 

односно универзитета или научна монографија 

(са ISBN бројем) из научне области за коју се 

бира, у периоду од избора у претходно звање 

1 1. 2018. Културна упоришта 

политике. Београд: Чигоjа 

штампа. (ISBN 978-86-531-0448-

1) 

12 Један рад са међународног научног скупа 

објављен у целини категорије М31 или М33 

3 1. 2019. “A Clash of Myths: 

populism and ethno-nationalism in 

Serbia”. In: The People and The 

Nation: Populism and Ethno-

Territorial Politics in Europe, 

(eds.) Reinhard Heinisch, 

Emanuele Massetti, Oscar 

Mazzoleni, pp. 256–279. Abington 

and New York: Routledge. 

(излагање на међународној 

конференцији: Comenius 

University– Faculty of Law – 25-

26. April: Central and Eastern 

Europe as a Double Periphery?) 

2. 2018. “Populism to the left: 

democratisation and class 

consciousness”, Politeia, VIII/16: 

89–102. (излагање на 

међународној конференцији 

објављено у целини: 

Универзитет у Бањој Луци – 

Факултет политичких наука, 27–

28. септембар: Маркс и 

марксизам(изми) – 200 година 

касније) 

3. 2017. “From Metaphysical to 

Political: Does political culture 

make Rawls’s principle of 

tolerance morally relativistic?” 

Politeia, Vol. 7. No 17: 9–22. 

(излагање на међународној 

конференцији објављено у 

целини: Универзитет у Београду 

– Правни факултет – 20–21. 

новембар 2014: Citizens, 

Societies and Legal Systems: Law 

and Society in Central and 

Eastern Europe. 

13 Један рад са научног скупа националног значаја 

објављен у целини категорије М61 или М63. 

 

2 1. 2018. „Jезик, идеологиjа и 

теориjа класних односа у делу 

Наjдана Пашића: дух надградње 

или дух времена?“ У: Наjдан 

Пашић – темељи 

политикологиjе у Србиjи, (ур.) 

Вукашин Павловић и Милан 

Jовановић, стр. 173–184. 
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Београд: ФПН. 

2. 2016. „Између jежева и лисица: 

модел изградње културних 

обjеката на примеру 

транзиционе Србиjе“. У: 

Демократска транзициjа 

Србиjе – (ре)капитулациjа првих 

25 година. Ур: Боjан Вранић и 

Горан Даjовић, стр. 163–178. 

Београд: Правни факултет УБ. 

 

ИЗБОРНИ УСЛОВИ: 

 

 (изабрати 2 од 3 услова) Заокружити ближе одреднице 

(најмање пo једна из 2 изабрана услова) 

 

1. Стручно-професионални 

допринос 

1. Председник или члан уређивачког одбора научних часописа или 

зборника радова у земљи или иностранству. 

2. Председник или члан организационог или научног одбора на 

научним скуповима националног или међународног нивоа. 

3. Председник или члан комисија за израду завршних радова на 

академским мастер или докторским студијама. 

4. Руководилац или сарадник на домаћим и међународним научним 

пројектима. 

2. Допринос академској и 

широј заједници 

1. Чланство у страним или домаћим академијама наука, чланство у 

стручним или научним асоцијацијама у које се члан бира. 

2. Председник или члан органа управљања, стручног органа или 

комисија на факултету или универзитету у земљи или иностранству. 

3. Члан националног савета, стручног, законодавног или другог органа 

и комисије министарстава. 

4. Учешће у наставним активностима ван студијских програма 

(перманентно образовање, курсеви у организацији 

професионалних удружења и институција, програми едукације 

наставника) или у активностима популаризације науке. 

5. Домаће или међународне награде и признања у развоју образовања 

или науке. 

3. Сарадња са другим 

високошколским, 

научноистраживачким 

установама, односно 

установама културе или 

уметности у земљи и 

иностранству 

1. Руковођење или учешће у међународним научним или стручним 

пројекатима и студијама 

2. Радно ангажовање у настави или комисијама на другим 

високошколским или научноистраживачким институцијама у земљи 

или иностранству, или звање гостујућег професора или истраживача. 

3. Руковођење радом или чланство у органу или професионалном 

удружењу или организацији националног или међународног нивоа. 

4. Учешће у програмима размене наставника и студената. 

5. Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма 

6. Предавања по позиву на универзитетима у земљи или иностранству. 

 

1. Стручно-професионални допринос 

 Кандидат је 2016. године, заједно са Гораном Дајовићем, уредио зборник Демократска транзициjа 

Србиjе – (ре)капитулациjа првих 25 година који је објавио Правни факултет Универзитета у Београду. Др 

Бојан Вранић је 2018. године био члан организационог одбора научне конференције Маркс и 
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марксизам(изми) – 200 година касније. Кандидат је 2015. године био и ментор једног мастер рада, 

одбрањеног на Факултету политичких наука Универзитета у Београду. Комисија констатује да кандидат, уз 

већ поменуто учешће на домаћим и страним научно-истраживачким пројектима, испуњава изборне услове 

који се тичу стручно-професионалног доприноса. 

2.  Допринос академској и широј заједници 

 Кандидат је 2018. године био ангажован од стране Министарства просвете и науке Републике 

Српске као члан комисије за лиценцирање мастер програма Јавна управа и јавне политике (Програм: 

Дипломске академске студије политикологије). Такође, 2019. године био је изабран за члана комисије за 

избор у звање једног асистента на области Политички системи на Универзитету у Бањој Луци – Факултету 

политичких наука. Кандидат се истакао и у учешћу у предавачким активностима ван академских програма и 

то: 1) 2019. године одржао је предавање о Основама и врстама конзервативизма на програму Политкас у 

оквиру Београдске отворене школе; 2) Од 2015. године, кандидат је директор програма и предавач на 

летњим школама Фондације Др Зоран Ђинђић и то Регионална школа политичке филозофије Др Зоран 

Ђинђић и Београд – Констанц летња школа демократизације; 3) Кандидат је 2017. и 2019. учествовао у 

програму летњег семестра семинара историје у Истраживачкој станици у Петници, програма за надарене 

средњошколце који популарише научни приступ у истраживању (кандидат је држао предавања о идеји 

репрезентативне владе Џ. С. Мила 2017. године и Бернштајновој критици марксизма и коренима 

социјалдемократије 2019. године). Комисија констатује да кандидат испуњава изборне услове који се тичу 

доприноса академској и широј заједници. 

3. Сарадња са другим високошколским, научно-истраживачким установама, односно установама 

културе или уметности у земљи и иностранству 

Кандидат учествује на међународном пројекту Универзитета у Салцбургу и од избора у звање доцента био је 

ангажован у настави на више других високошколским институцијама у иностранству: 1) на Универзитету у 

Констанцу (2016. и 2018. године, предмети Developinng political orientations in democratisation process - a 

political culture approach и Introduction to Populism Studies), Универзитету у Загребу (2018. година) и на 

Универзитету у Варшави (гостујуће предавање 2019. године). Предавање по позиву је одржао 2019. године 

на Факултету политичких наука Универзитета у Бањој Луци, на предмету Политичка култура. На овом 

факултету кандидат је 2019. године био и члан комисије за избор нижег асистента за наставну област 

Политички системи, 2017. године био је члан комисије за лиценцирање мастер програма Јавна управа на 

Факултету политичких наука у Бањој Луци, а од 2016. године је рецензент за часопис Политеја који 

објављује Универзитет у Бањој Луци. 

На универзитетима у Констанцу, Загребу и Варшави кандидат је боравио у оквиру програма размене 

наставника Еразмус плус. Кандидат је члан Српског удружења за правну и социјалну филозофију од 2018. 

године и Удружења за политичке науке Србије од 2014. године. Комисија констатује да је кандидат испунио 

изборни услов који се тиче сарадње са другим високошколским, научно-истраживачким установама, 

односно установама културе или уметности у земљи и иностранству. 

 

 

III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

 

. 

Радови др Бојана Вранића покривају широк спектар тема и приступа. Бојан Вранић се политичком теоријом 

бави тако што у својим радовима негује различите приступе, што му омогућава да користи резултате и 

комбинује теме из њој граничних области попут етике, права, историје, политичке социологије и емпиријске 

политичке науке. У овом погледу, ови радови су оригиналан допринос политичкој науци и посебно области 

за коју се кандидат бира 
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Комисија закључује да др Бојан Вранић испуњава све услове за избор за радно место ванредног професора 

за ужу научну област Политичка теорија, политичка историја и методологија политичких наука. Др Бојан 

Вранић је: 

1. објавио три рада у часописима категорије М20 (минимум је два), од којих су два рада у категорији 

М24, а један се рад налази у часопису наведеном на листи престижних светских часописа за поједине научне 

области коју утврђује Универзитет на предлог факултета; 

2. објавио научну монографију/књигу односно уџбеник из научне области за коју се бира; 

3. објавио у целини три рада са међународног научног скупа (минимум је један); 

4. објавио у целини два рада са научног скупа националног значаја (минимум је један); 

5. доказао да поседује педагошко искуство и добио позитивну оцену педагошког рада у студентској 

анкети (4.49); 

6. учествовао у неколико научних пројеката; 

7. испунио сва три изборна услова (сарадња са другим високошколским, научно-истраживачким 

установама, односно установама културе или уметности у земљи и иностранству, доприноса академској и 

широј заједници и стручно-професионални допринос). 

 

На основу свега изложеног у овом извештају, комисија је закључила да се ради о квалитетном кандидату 

који је у свом досадашњем раду показао своје организационе, научно-истраживачке и педагошке 

способности и стога предлаже Изборном већу Факултета политичких наука да др Бојана Вранића изабере за 

ванредног професора са пуним радним временом за ужу научну област Политичка теорија, политичка 

историја и методологија политичких наука. 

 

 

 

 

 

 

 

Место и датум: 24. октобра 2019. године 

 

 

 

                                                                                                                             ПОТПИСИ  

                                                                                                                ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

 

 

_____________________________________ 

проф. др Ђорђе Павићевић,  

редовни професор Факултета политичких наука  

Универзитета у Београду 

      

 

_____________________________________ 

проф. др Миодраг Јовановић, 

редовни професор Правног факултета  

Универзитета у Београду 

 

 

_____________________________________ 

проф. др Марко Симендић, 

ванредни професор Факултета политичких наука  

Универзитета у Београду 


