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           Образац 4Г 

Г) ГРУПАЦИЈА ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА 

 

С А Ж Е Т А К 

РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА  

ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ  

 

 

I - О КОНКУРСУ 

Називфакултета: Факултет политичких наука 

Ужа научна, oдносно уметничка област: Политиколошкo-социолошке студије 

Број кандидата који се бирају: 1 

Број пријављених кандидата: 1 

Имена пријављених кандидата: 

 1. Др Душан Спасојевић 

 

 

II - О КАНДИДАТИМА 

 

1) – Основни биографски подаци 

- Име, средње име и презиме: Душан (Десимир) Спасојевић 

- Датум и место рођења: Ужице, 29. 10. 1979. 

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

- Звање/радно место: доцент 

- Научна, односно уметничка област: Политиколошко-социолошке студије 

 

2) - Стручнабиографија, дипломе и звања 

Основне студије: 

- Назив установе: Универзитет у Београду – Факултет политичких наука 

- Место и година завршетка: Београд, 2005. 

Магистарске студије:   

- Називустанове: Универзитет у Београду – Факултет политичких наука 

- Место и година завршетка: Београд, 2008. 

- Ужа научна, односно уметничкаобласт: политичка социологија 

Докторат: 

- Назив установе:Универзитет у Београду – Факултет политичких наука 

- Место и година одбране: Београд, 2014. 

- Наслов дисертације: Социо-структурна парадигма у савременој политичкој науци 

- Ужа научна, односно уметничка област: политичке науке 

Досадашњиизбори у наставна и научна звања: 

-асистент, 2009, 2012. 

- доцент, 2015. 
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3) Испуњени услови за избор у звање ванредног професора 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 

 

 

 

 

(заокружитииспуњенусловзазвање у којесебира) 

oценa / број година 

радног искуства 

 

1 Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно 

оцењено од страневисоко школске установе 

/ 

2 Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама 

током целокупног претходног изборног периода 

4.61-4.82 

3 Искуство у педагошком раду са студентима 

 

10 година 

 

 

 

 

 

(заокружитииспуњенусловзазвање у којесебира) 

 

Број менторства / 

учешћа у комисији и 

др. 

4 Резултати у развоју научнонаставног подмлатка 

 

3 менторства на мастер 

студијама 

5 Учешће у  комисији за одбрану три завршна рада на 

академским специјалистичким, односно мастер студијама 

Више од 20 комисија за 

завршне радове на 

мастер студијама 

6 Менторство или чланство у две комисије за израду докторске 

дисертације 

4 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 научнео бласти за 

коју се бира.  

 

4 1. Spasojević, Dušan (2019). Riding 

the wave of distrust and alienation – 

new parties in Serbia after 2008. 

Politics in Central Europe, Vol. 15, 

No. 1, pp. 139-162. 

 

2. Stojiljković, Zoran i Spasojević, 

Dušan (2018). Populistički Zeitgeist u 

“proevropskoj” Srbiji, Politička misao.  

god. 55, br. 3, str. 104-128. 

 

3. Miloš, Bešić i Spasojević, Dušan 

(2018). Montenegro, NATO and the 

divided society. Communist and Post-
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Communist Studies 51, pp. 139-150. 

 

4. Спасојевић, Душан (2015). Социо-

структурна парадигма у савременој 

политичкој науци”. Српска 

политичка мисао, посебно издање 

Социо-структурна парадигма у 

Србији, стр. 7-35. 

10 Оригинално стручно остварење или руковођење 

или учешће у пројекту 

 

6 -Пројекти МНТР – ”Политички 

идентитет Србије” и 

”Конституционализам и владавина 

права у изградњи националне 

државе – случај Србије”.  

- COST Акције – “Constituion-making 

and deliberative democracy” (2018-

2022.) и Populist political 

communication in Europe (2014-

2018).  

- Компаративна студија о 

кандидатима (Comparative Candidate 

Study) и Political Party Database 

пројекат. 

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. Спасојевић, Душан и 

Стојиљковић, Зоран (2019). Између 

уверења и интереса – идеологија и 

организација партија у Србији, 

Београд: Фабрика књига.  

ISNB 978-86-7718-194-9 

12 Један рад са међународног научног скупао 

бјављен у целини категорије М31 или М33 

3 1. Spasojević, Dušan (2019). 

Populists’s influence on the state of 

democracy in transitional post-

communist countries, u Dragićević 

Šešić, M. i Nikolić, M. (ur.) Situating 

populist politics: arts and media nexus. 

Beograd: Clio, Faculty of Dramatic 

Art, str. 63-82. 

 

2. Spasojević, Dušan (2019). 

Transforming Populism – From Protest 

Vote to Ruling Ideology: The Case of 

Serbia, u Beširević, V. (ur.) The new 

politics of decisionism, The Hague: 

Eleven publishing, str. 125-140.  

 

3. Kleut, Jelena i Spasojević Dušan 

(2015). Monitory democracy online: a 

case study of two Serbian initiatives, u 

Democracy and Media in Central and 

Eastern Europe 25 Years on, Dobek-

Ostrowska & Glowacki (ur.), 

Frankfurt: Peter Lange Edition, str. 

177-197. 

13 Један рад са научног скупа националног значаја 

објављен у целини категорије М61 или М63. 

3 1. Спасојевић, Душан (2017). Може 

ли популизам бити владајућа 
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 идеологија? у Симендић, М. (ур.) 

Демократски отпори нормализацији 

ауторитаризма. Београд: Удружење 

за политичке науке Србије, 

Факултет политичких наука, стр. 75-

91. 

 

2. Спасојевић, Душан (2016). Какве 

левице су могуће у Србији? у 

Орловић, С. (ур.) Социјална 

демократија у Европи и концепт 

„доброг друштва”. Београд: Центар 

за демократију, Friedrich Ebert 

Stiftung, стр. 183-196. 

  

3. Зоран Стојиљковић, Душан 

Спасојевић и Јелена Лончар (2015). 

Да ли је популизам неизбежан 

састојак политике у Србији?, у 

Кнежевић-Предић, В. (ур.) 

Политички идентитет Србије у 

глобалном и регионалном 

контексту. Београд: Факултет 

политичких наука, стр: 37-50. 

 

 

 

 

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. 
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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 

 

Душан Спасојевић учествује у два научно-истраживачка пројекта које финансира Министарство 

науке Владе републике Србије - "Конституционализам и владавина права у изградњи националне државе - 

случај Србије" (интердисциплинарни програм са Правним факултетом Универзитета у Београду) и 

„Политички идентитет Србије у регионалном и глобалном контексту. Поред ових пројеката, од последњег 

избора у звање, Спасојевић је део две COST Акције – “Constituion-making and deliberative democracy” (2018-

2022.) и Populist political communication in Europe (2014-2018). Такође, руководио је националним 

истраживачким тимовима у два међународна истраживања – Компаративној студији о кандидатима 

(Comparative Candidate Study) и Political Party Database пројекту. У важније истраживачке пројекте у којима 

је учествовао спадају и програм Центра за образовне политике „Друштвена одговорност универзитета“, као 

и регионални програми „Компаративна анализа демократских перформaнси парламенаtа Србије, Босне и 

Xерцеговине и Црне Горе“ и „Балканска компаративна изборна студија“ који су се спроводили у оквиру 

РРПП програма Универзитета у Фрибургу. 

Спасојевић је рецензент међународних (Party politics, Journal of Southeast Europe and Black Sea 

Studies, Contemporary Politics, Političke perspektive) и домаћих часописа (Социологија, Годишњак ФПН, 

итд.). Члан је редакције часопоса Политички живот и члан Савета часописа Социологија.  

Спасојевић је био ментор за два рада на постдипломским студијама (Јованчић Александар и 

Стојковић Реља), члан четири комисије за одбрану докторске дисертације (Александра Јерков, Жеравчић 

Горан, Димитријевић Милица и Дејан Бурсаћ) и члан више од 20 комисија за одбране мастер радова (списак 

достављен као део пријаве). 

  

2.  Допринос академској и широј заједници 

Члан је Удружења за политичке науке Србије. Био је члан програмског савета Сабора политиколога 

2017. године коју организује Удружење за политичке науке Србије.    

Као предавач учествује у великом боју едукативних програма које спроводе различите међународне 

органазације у Србији и региону. Учествовао је у пројектима под покровитељством ОЕБС-а, УСАИД, 

америчких фондација НДИ и ИРИ, немачких фондација ФЕС, КАС и Ханс Зајдел. Предавач је у програмима 

које спроводи Београдска отворена школа и невладина организација Црта. 
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3. Сарадња са другим високошколским, научно-истраживачким установама, односно установама 

културе или уметности у земљи и иностранству 

 

Спасојевић сарађује са бројним образовним установама у земљи. У оквиру COST акције Populist 

political Communication in Europe био је члан организационог одбора конференције „Медији, демократија, 

популизам“ који је 2017. организовао Факултет драмских уметности. Учествује у програмима Иснтитута за 

филозофију и друштвену теорију, као и конференцијама у оквиру интердисциплинарног пројекта са 

Правним факултетом Универзитета у Београду. Сарађује и са истраживачким организацијама цивилног 

друштва, као што су Центар за образовне политике (пројекат Друштвена одговорност универзитета) или 

Црта.    

Важан део регионалне сарадње везан је и за два пројекта у оквиру РРПП програма – први 

(Компаративна анализа демократских перформaнси парламенаtа Србије, Босне и Xерцеговине и Црне Горе) 

који је укључивао партнере из Сарајева и Подгорице, и други (Балканска компаративна изборна студија) у 

којем су учествовала и колеге из Приштине. Дугорочни значај ових пројеката је стварање мреже 

истраживача на простору бише Југославије и веза између институција на том простору. Учествовао је и у 

два пројекта Универзитета у Бечу (Економски факултет и ЕРСТЕ Фондација) који су истраживали стање 

цивилног друштва у источној Европи.  

Спасојевић, заједно са колегама са предмета, активно учествује у истраживачким и едукативним 

пројектима усмереним на развој демократских институција и демократске политичке културе. У више 

наврата сарађивао је UNDP - Програмом за развој Уједињених нација на програмима сарадње са Народном 

скупштином републике Србије.  
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III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

 

Комисија закључује да др Душан Спасојевић испуњава све услове за избор за радно место 

ванредног професора за ужу научну област Политиколошко-социолошке студије. Др Душан Спасојевић је:  

 

 

1. објавио четири рада у часописима категорије М20 (минимум је два), од којих је један рад са SSCI листе 

(М23), два рада у категорији Q1 i Q3 на SJR листa или листи престижних светских часописа за поједине 

научне области коју утврђује Универзитет на предлог факултета и један рад у домаћем часопису (М24).  

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

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

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

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

(збирне оцене у опсегу 4.61-4.82);  

6. учествовао у више међународних и домаћих 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 научно-истраживачке и педагошке способности и 

стога предлаже Изборном већу Факултета политичких наука да др Душана Спасојевић изабере за ванредног 

професора са пуним радним временом за ужу научну област политиколошко-социолошке студије. 

 

 

 

 

 

 

Место и датум: 27. децембар 2019. године 

 

 

 

                                  ПОТПИСИ  

        ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

 

 

_________________________________ 

Проф. др Зоран Стојиљковић,  

редовни професор Факултета политичких наука Универзитета у Београду, Председавајући 

 

_________________________________ 

Проф. др Славиша Орловић,  

редовни професор Факултета политичких наука Универзитета у Београду, члан 

 

_________________________________ 

Проф. др Слободан Цвејић,  

редовни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду, члан 


