
                 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: Политиколошко-социолошке студије 

Број кандидата који се бирају: 1 (један) 

Број пријављених кандидата:  1 (један) 

Имена пријављених кандидата: 

 1. Синиша Атлагић  

 

 

II - О КАНДИДАТИМА 

 

1) - Основни биографски подаци 

- Име, средње име и презиме: Синиша М. Атлагић 

- Датум и место рођења: 14. јануар 1976. 

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

- Звање/радно место: ванредни професор 

- Научна, односно уметничка област: Политиколошко-социолошке студије 

 

2) - Стручна биографија, дипломе и звања 

Основне студије: 

- Назив установе: Универзитет у Београду - Факултет политичких наука 

- Место и година завршетка: Београд, 2000. 

Магистеријум:   

- Назив установе: Универзитет у Београду - Факултет политичких наука 

- Место и година завршетка: Београд, 2007. године 

- Ужа научна, односно уметничка област: Политичка социологија 

Докторат: 

- Назив установе: Универзитет у Београду - Факултет политичких наука 

- Место и година одбране: Београд, 2010. године 

- Наслов дисертације: Нацистичка пропаганда као тоталитарна пропаганда 

- Ужа научна, односно уметничка област: Политиколошко-социолошке студије 

Досадашњи избори у наставна и научна звања: 

- Доцент, 2011. 

- Ванредни професор 2016 

 

 

 

 

 



3) Испуњени услови за избор у звање  

 

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 

Распон оцена на 

курсевима које кандидат 

предаје од 4.20 до 4.98 

3 Искуство у педагошком раду са студентима 

 

10 година на 

Универзитету у 

Београду – Факултету 

политичких наука  

 

 

 

 

 

 (заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 

 

Број менторства / 

учешћа у комисији и 

др. 

4 Резултати у развоју научнонаставног подмлатка 

 

 обавезни курсеви 

 менторства 

 рецензије 

студентских радова 

објављених у 

научним 

часописима 

 руковођње научно-

истраживачким 

центром УБ-ФПН 

5 Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на 

академским специјалистичким, односно мастер студијама 

12 менторстава и 25 

учешћа у комисијама за 

преглед, оцену и јавну 

одбрану мастер радова 

6 Менторство или чланство у две комисије за израду докторске 

дисертације 

Два менторства (1 

одбрањена дисертација) 

и пет комисија за 

преглед, оцену и јавну 

одбрану докторских 

дисертација 

 

 

 

  

(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.  

 

  

10 Оригинално 

стручно остварење 

или руковођење 

или учешће у 

пројекту 

 

  

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 

  

12 Један рад са 

међународног 

научног скупа 

објављен у целини 

категорије М31 

или М33 

  

13 Један рад са 

научног скупа 

националног 

  



значаја објављен у 

целини категорије 

М61 или М63. 

 

14 Објављена један 

рад из категорије 

М20 или четири 

рада из категорије 

М51 у периоду од 

последњег избора 

из научне области 

за коју се бира.  (за 

поновни избор 

ванр. проф) 

 

  

15 Један рад са 

међународног 

научног скупа 

објављен у целини 

категорије М31 

или М33.  (за 

поновни избор 

ванр. проф) 

 

  

16 Један рад са 

научног скупа 

националног 

значаја објављен у 

целини категорије 

М61 или М63.  (за 

поновни избор 

ванр. проф) 

 

  

17 Објављен један рад 

из категорије М21, 

М22 или М23 од 

првог избора у 

звање ванредног 

професора из 

научне области за 

коју се бира  

1 рад 1. Атлагич, Синиша, Стоянович, Богдан, „Ценностные 

основания политических   коммуникаций в 

избирательных кампаниях в Сербии с 1990 по 2017 гг.“ у 

Вестник Томского государственного университета. 

Философия. Социология. Политология. 2020. № 54  (Web 

of Science Core Collection’s ESCI) 

18 Објављен један рад 

из категорије М24 

од првог избора у 

звање ванредног 

професора из 

научне области за 

коју се бира. 

Додатно испуњен 

услов из категорије 

М21, М22 или М23 

2 рада 1. Атлагић, Синиша, Сурчулија Милојевић, Јелена, 

„Институционални услови конкуренције политичких 

идеја у Србији: Случај регулаторног тела за електронске 

медије“ у Српска политичка мисао број 3/2018., год. 25 

vol. 61, стр. 123-140 

2. Петряков, Леонид, Атлагић, Синиша, „Формирование 'Я' 

субъекта в пространстве русской культуры“ у Српска 

политичка мисао  број 3/2019, година XXVI, свеска 65, 

стр. 325-345 

 



може, један за 

један, да замени 

услов из категорије 

М24 или М51 

19 Објављених пет 

радова из 

категорије М51 у 

периоду од 

последњег избора 

из научне области 

за коју се бира. 

Додатно испуњен 

услов из категорије 

М24 може, један за 

један, да замени 

услов из категорије 

М51  

5 радова 1. Атлагич, Синиша, „Сербия в начале XXI века: 

Европейский путь коммерческого национализма как 

стратегия развития“ у Научный результат: Социальные 

и гуманитарные исследования Том 2, No 1 (7), 2016 

2. Атлагић, Синиша, Угринић, Александра, 

„Информативни садржаји на Радио Београду – О 

политици медија у медијализованој политици“ у 

Политичка ревија година (XXVIII)XV, vol. 50, број 

4/2016, стр. 217-232 

3. Atlagić, Siniša, Mitić, Aleksandar, „Šta je strateško političko 

komuniciranje“ u Godišnjak Fakulteta političkih nauka 

Godina X, broj 16, Decembar 2016, str. 25-36. 

4. Atlagić, Siniša „Politička slika sveta na izbornom plakatu u 

Srbiji od 1990. do 2017. godine“ u CM – Communication 

and Media/Komunikacija i mediji, broj 43, Godina XIII, 

2018. 

5. Атлагић, Синиша, „Државни маркетинг у изборним 

кампањама у Србији: Како регулисати медијско 

'покривање' злоупотребе јавних ресурса?“ у Култура 

полиса год. XVI (2019), бр. 40, стр. 11-21. 

20 Цитираност од 10 

xeтepo цитата. 

 

18 цитата 

радова 

кандидата 

1. Сковородников, А. В., „Фактор Косовской битвы в 

формировании сербской национальной идентичности“, 

Дневник Алтайской школы политических исследований, 

2019 

2. Сафронов, А. М. „Реальные преобразования как способ 

улучшения России за рубежом“ у Международный 

научный журнал «Иновационная наука», No1, 2016  ISSN 

2410-6070 

3. Низовцева Н. Ф., Гришанин, Н. В., „Гибридная война как 

геополитический тренд“ у Научные труды северо-

западного института управления РАНХИГС при 

президенте РФ (Москва, 2016) ISSN 2303-9493 

4. Višnjić, O. F., „Javna diplomatija ili politička propaganda 

prema inostranstvu: Gde je konceptualna razlika?“ u 

Godišnjak Fakulteta političkih nauka broj 21, 2019 (4 

цитата) 

5. Sotirovic, V. B., „Russia’s Balkan Politics: From the Politics 

of Pan Slavic Reciprocity of the Tsarists Russia to the 

’Realpolitik’ of the Republic of Gazprom Russia“ u Српска 

политичка мисао, 2016 

6. Ö Canveren, M Aknur, „Analysis of Change in Party 

Positions Towards the European Union Agenda in Serbia“ in 

Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi / Journal of Balkan 

Research Institute Cilt/Volume 8, Sayı/Number 1, 

Temmuz/July 2019, ss. 1-36. 

7. Title: Emotions and Identity as Foreign Policy Determinants: 

Serbian Approach to Relations with Russia Author(s): 

Patalakh, A (Patalakh, Artem)Source: CHINESE 

POLITICAL SCIENCE REVIEW  Volume: 3  Issue: 4  

https://elibrary.ru/item.asp?id=41224002
https://elibrary.ru/item.asp?id=41224002
https://scholar.google.com/citations?user=IDHWRrkAAAAJ&hl=sr&oi=sra


Pages: 495-528  DOI: 10.1007/s41111-018-0105-3  

Published: DEC 2018  

8. Patalakh, Artem, Soft Power Revisited: What Attraction Is in 

International Relations (April 30, 2018). Available at 

SSRN: https://ssrn.com/abstract=3381542 or http://dx.doi.or

g/10.2139/ssrn.3381542 

9. Stojanović, I.“ Personalizacija politike i imidž političkih 

lidera kao ključna komponenta političkog marketinga u 

izbornoj kampanji“ u Politički život broj 14, 2017 (2 

цитата) 

10.  Waters, T. W. , The Milosevic Trial: An Autopsy, Oxford 

University Press, 2015 

11. Telebaković, B., Filozofija politike: Čovek i sloboda, Zavod 

za udžbenike, Beograd, 2012 

12. Telebaković, B., Pregled shvatanja politike, Tresije, 

Beograd, 2012 

13. Title: Internet Culture between Reality and Virtuality: 

Neoliberal Challenge to Manuel Castells' TheoryAuthor(s): 

Mladenovic, N (Mladenovic, Nikola)Source: 

SOCIOLOGIJA  Volume: 61  Issue: 4  Pages: 550-564  

DOI: 10.2298/SOC1904550M  Published: 2019  

14. Slavujević, Z. Đ., Pohodi na birače u ime države i naroda: 

Izborne kampanje u Srbiji od 1990. do 2016. godine, 

Beograd, 2017. 

  

 

 

 

21 Два рада са 

међународног 

научног скупа 

објављена у 

целини категорије 

М31 или М33 

 

2 рада 1. Mitić, Aleksandar, Atlagić, Siniša, „From ’Twitter 

Revolution’ Euphoria to ’Fake News’ Panic: Why National 

Security Needs a Compehensive Strategic Communication 

Context?“ in Conference Proceedings – International 

Scientific Conference Impact of Changes in Operational 

Environment on Preparation and Execution (Design) of 

Operations, The Military Academy, University of Defence 

in Belgrade & Media Center „Defence“, 2017.  pp. 477-487 

2. Atlagić, Siniša, „The Public Sphere and Hybrid Regimes in 

the Digital Environment: Thе Case of Contemporary Serbia“ 

in Digitalne medijske tehnologije i društveno-obrazovne 

promene 9, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2020, pp. 29-40 

 

22 Два рада са 

научног скупа 

националног 

значаја објављена 

у целини 

категорије М61 

или М63 

 

2 рада 1. Atlagić, Siniša, „Populizam i politička komunikacija“ u 

Lutovac Z. (ur) Populizam – uzroci i posledice, Institut 

društvenih nauka: Centar za politikološka istraživanja i javno 

mnenje 2017., str. 119-130. 

2. Атлагић, С. „Трансформација јавне сфере и симболичка 

политика у савременој Србији“ у Стојановић Ђ., Атлагић 

С. (ур.) Политика и простор (зборник научних радова 

националне конференције са међународним учешћем), 

Институт за политичке студије, 2019, стр. 92-113. 

 

https://ssrn.com/abstract=3381542
https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3381542
https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3381542


23 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 

монографија 

1. Атлагић, Синиша,  Изборне поруке и свест бирача: 

Изборна пропаганда у Србији  у контексту психологије 

масовног политичког комуницирања, Демостат д.о.о, 

Београд, 2020.  

 

24 Број радова као 

услов за 

менторство у 

вођењу докт. 

дисерт. – (стандард 

9 Правилника о 

стандардима...) 

  Кандидат има више од 10 радова који га квалификују за вођење 

докторских дисертација 

 

 

ИЗБОРНИ УСЛОВИ: 

 

 (изабрати 2 од 3 услова) Заокружити ближе одреднице 

(најмање пo једна из 2 изабрана услова) 

 

1. Стручно-професионални 

допринос 
 Извршни уредник часописа Годишњак Факултета политичких 

наука 

 Члан уређивачких одбора једног домаћег и три инострана 

научна часописа 

 Коуредник зборника научних радова Политика и простор 

(зборник научних радова националне конференције са 

међународним учешћем), Институт за политичке студије, 

Београд, 2019 

 Копредседавао одбором на научном скупу међународног 

значаја – на научној конференцији Култура, политика, 

разумевање – Русија у револуцијама у 20. веку: Политичке 

реалности и културни контексти (Культура. Политика. 

Понимание. (Россия в революциях ХХ века: Политические 

реалии и культурные контексты) – Международная научная 

конференция) Белгород 21-22. април 2017. 

 Учествује у пројекту Универзитета у Београду - Факултета 

политичких наука Политички идентитет Србије у 

регионалном и глобалном контексту који финансира 

Министарство просвете и науке Републике Србије (бр. 179076). 

 Два менторства и пет комисија за преглед, оцену и јавну 

одбрану докторских дисертација 

 12 менторстава и 25 учешћа у комисијама за преглед, оцену и 



јавну одбрану мастер радова 

 

2. Допринос академској и 

широј заједници 
 Члан Управног одбора Института за политичке студије у 

Београду (2014 – 2018; 2018 - ) 

 Члан Савета Универзитета у Београду – Факултета политичких 

наука (2012 - 2015. и 2019 -) 

3. Сарадња са другим 

високошколским, 

научноистраживачким 

установама, односно 

установама културе или 

уметности у земљи и 

иностранству 

 Члан комисије за преглед, оцену и одбрану докторске 

дисертације Non-Monolithic Analysis of Islam and Terrorism in 

Australian Press (1990-2015) на Универзитету Меквори 

(Macquarie University) у Сиднеју, Аустралија, фебруара 2018. 

године 

 Одржао предавања по позиву у иностранству - на 

Универзитету у Констанцу (Немачка) у оквиру програма 

размене наставника Еразмус (ERASMUS Staff Mobility) 

 Руководилац Центра за руске студије Универзитета у Београду 

– Факултета политичких наука 

 

*Напомена: На крају табеле кратко описати заокружену одредницу 

 

III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

 

На основу увида у резултате рада на научноистраживачком и педагошком плану Комисија констатује да 

је др Синиша Атлагић, од избора у звање ванредног професора на Универзитету у Београду - Факултету 

политичких наука, дао значајан допринос области политиколошко-социолошких студија. Увидом у 

садржај научних и стручних радова које је кандидат објавио у периоду 2016-2020. Комисија налази да се 

кандидат бави темама од несумњивог научног, академског и ужег стручног стручног интереса, али 

и темама које могу да имају шири друштвени и практични значај. Комисија нарочито скреће пажњу 

на допринос који кандидат даје у пољу изборне политичке комуникације. Рад кандидата на тему 

психологије изборне комуникације у Србији је јединствен рад у домаћим оквирима у коме су систематски 

представљени психолошки обрасци масовног политичког комуницирања објашњени у класичним и 

савременим теоријама социјалне и политичке психологије и у коме се, у исто време, указује на практичне 

политичке активности у комуникационој сфери засноване на разумевању ових законитости. Поред овога, 

кандидат даје допринос овом пољу анализом и критичком валоризацијом историјских пропагандних 

искустава. У том смислу, Комисија подвлачи да се у најзначајнијем светском зборнику о изборним 

кампањама у Централној и Источној Европи од обнове вишестраначја до данас нашао и коауторски рад 

кандидата о изборним кампањама у Србији. Коначно, анализом и критичком валоризацијом активности 

политичких субјеката на пољу тзв. стратешког комуницирања и пропаганде према иностранству, 

кандидат олакшава разумевање могућности персуазивног деловања у времену савремених  идеологија, 

вредносних система и комуникацијских технологија.  

Комисија констатује да, од првих академских дана социјализован у духу најбоље традиције ФПН-а, 

резултати рада кандидата са студентима потврђују да се др Синиша Атлагић остварио и као посвећен 

педагог, дајући лични печат извођењу наставе и повезивањем наставе у овој области са другим научним 

областим, пре свих са облашћу комуникологије.  

Комисија још једном констатује да је од избора у звање ванредног професора кандидат објавио 

седамнаест радова, те да је петнаест радова од значаја за избор у звање редовног професора а према 

ближим критеријумима за избор у наведено звање. У наведеном периоду кандидат је објавио 

монографију, рад у међународном часопису, два рада у националном часопису међународног значаја, пет 

радова у врхунским часописима националног значаја, два саопштења са међународних научних скупова 

објављена у целини и два саопштења са скупова националног значаја штампана у целини. Радови 



кандидата цитирани су у већем броју домаћих и иностраних часописа и монографија. Кандидат је добио 

високе оцене за свој педагошки рад у студентским евалуацијама у земљи и у иностранству, учествовао у 

раду више од 30 комисија за преглед, оцену и јавну одбрану радова на последипломским студијама и био 

ментор у изради укупно 12 мастер радова и две докторске дисертације. Комисија посебно скреће пажњу 

да је кандидат био члан комисије за преглед, оцену и јавну одбрану докторске дисертације на иностраном 

универзитету (Универзитет Меквори, Сиднеј, Аустралија), да је одржао предавање по позиву на 

престижној научној установи у иностранству (Универзитет у Констанцу, Немачка), да је члан у 

уређивачким одборима два домаћа и три међународна научна часописа, као и да је члан руководећих тела 

Факултета политичких наука и Института за политичке студије у Београду и да је руководилац научног 

центра на Факултету политичких наука. Уз наведено, кандидат је уређивао и рецензирао зборнике 

научних радова и председавао научним скуповима у иностранству. Ово указује на посвећеност 

кандидата научноистраживачком и стручном раду, као и на то да је овим кандидат испунио све 

услове услове за избор у звање редовног професора на Универзитету у Београду. Комисија истиче да 

је, поред наведених, кандидат објавио и два рада из категорија М13 и М14 који  носе већи број М бодова 

предвиђених Правилником о поступку и начину вредновања и квантитативном исказивању 

научноистраживачких резултата истраживача од оног који носе радови који се захтевају као минимални 

услов за избор у звање редовног професора а који се наводе у Правилнику о минималним условима за 

стицање звања наставника на Универзитету у Београду, чиме је додатно испунио обавезне услове.    

На основу целокупног научног и педагошког рада кандидата, претходно саопштених оцена о научном, 

истраживачком, стручном и наставно-педагошком раду, као и доприносу научном развоју уже научне 

области Политиколошко-социолошке студије, а сагласно одредбама Закона о високом образовању, 

Правилника о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду и 

Правилника о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању  научноистраживачких 

резултата истраживача Комисија сматра да кандидат испуњава све услове за избор у звање редовног 

професора и предлаже Изборном већу Универзитета у Београду - Факултета политичких наука да 

изабере др Синишу Атлагића у звање редовног професора, ужа научна област Политиколошко-

социолошке студије, те да упути предлог Универзитету у Београду на даљу процедуру. 
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