
                 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:  Политички системи 

Број кандидата који се бирају:   1 

Број пријављених кандидата:   1 

Имена пријављених кандидата:  Небојша Владисављевић 

       

 

 

II - О КАНДИДАТИМА 

 

1) - Основни биографски подаци 

- Име, средње име и презиме:  Небојша (Сретен) Владисављевић 

- Датум и место рођења:   1. јул 1969, Смедеревска Паланка 

- Установа где је запослен:  Факултет политичких наука 

- Звање/радно место:   ванредни професор 

- Научна, односно уметничка област Политички системи 

 

2) - Стручна биографија, дипломе и звања 

Основне студије: 

- Назив установе:   Факултет политичких наука 

- Место и година завршетка:  Београд, 1994. 

Мастер:   

- Назив установе: Лондонска школа економије и политичких наука 

(London School of Economics and Political Science) 

- Место и година завршетка:  Лондон, 1998. 

- Ужа научна, односно уметничка област: упоредна политика (comparative politics) 

Магистеријум:   

- Назив установе: 

- Место и година завршетка: 

- Ужа научна, односно уметничка област: 

Докторат: 

- Назив установе: Лондонска школа економије и политичких наука 

- Место и година одбране:  Лондон, 2004. 

- Наслов дисертације: Serbia in Turmoil: The Collapse of Communism, 

Mobilization and Nationalism 

- Ужа научна, односно уметничка област: упоредна политика 

Досадашњи избори у наставна и научна звања: 

-      ванредни професор, Факултет политичких наука, 2009. 

-      реизбор, Факултет политичких наука, 2014. 

 



3) Испуњени услови за избор у звање редовног професора 

 

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 

3,74-5,00 

3 Искуство у педагошком раду са студентима 

 

19 година 

 

 

 

 

 

 (заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 

 

Број менторства / 

учешћа у комисији и 

др. 

4 Резултати у развоју научнонаставног подмлатка 

 

Учешће у комисијама за 

избор у звања асистена-

та и доцената, вишего-

дишња педагошка 

сарадња са асистентима 

и сарадницима у наста-

ви, као и заједнички рад 

на истраживачким 

пројектима 

5 Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на 

академским специјалистичким, односно мастер студијама 

15  

6 Менторство или чланство у две комисије за израду докторске 

дисертације 

3 

 

 

 

 

  

(заокружити испуњен услов за звање у које се 

бира) 

 

Број 

радова, 

саoпштења, 

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  

2 ‘Competitive authoritarianism and 

popular protest: Evidence from Serbia 

under Milošević’, International 

Political Science Review, vol. 37 (1), 

2016: 36-50. [ISSN: 01925121; 

1460373X; doi: 

10.1177/0192512114535450] [M22] 

 

‘Popular protest in authoritarian 

regimes: Evidence from communist 

and post-communist states’, Journal of 

Southeast European and Black Sea 

Studies, vol. 14  (2), 2014: 139-157. 

[ISSN: 1468-3857; 1743-9639; doi: 

10.1080/14683857.2014.901725] 

[M23] 

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 може, један за 

један, да замени услов из категорије М24 или 

М51 

1 „Стабилни ауторитаризам у 

арапском пролећу“, Социолошки 

преглед, год. XLVII, бр. 4 (октобар-

децембар 2013): 489-514. [YU ISSN 

0085–6320; УДК: 

316.4.063.24:323.329.6(53)] [M24] 

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 ‘Media discourse and the quality of 

democracy in Serbia after Milošević’, 

Europe-Asia Studies, vol. 71, 2019: 1-

25. [ISSN: 0966-8136; 1465-3427; doi: 

10.1080/09668136.2019.1669534] 

[M22] 

 



‘Revolutionary origins of political 

regimes and trajectories of popular 

mobilization in the late communist 

period’, Nationalities Papers, vol. 47 

(4), 2019: 545-561. [ISSN: 0090-5992; 

1465-3923; doi:10.1017/nps.2018.62] 

[M21-23] 

 

‘Visual metaphor and authoritarianism 

in Serbian political cartoons’ (with 

Aleksandra Krstić and Giorgia Aiello), 

Media, War & Conflict, објављен 

online 19. јуна 2019: 1-23. [ISSN: 

17506352; 17506360; doi: 

10.1177/1750635219856549] [M23] 

[SciMago Q1 PS & IR 2017] 

 

„Медијско представљање сукоба у 

демократизацији у Египту, Кенији, 

Србији и Јужној Африци, 

Социологија, год. LIX, бр. 4 (2017), 

стр. 518-537. (са Катрин Волтмер) 

[ISSN: 0038-0318; doi: 

10.2298/SOC1704518V] [M24] 

 

„Медијско представљање 

политичких сукоба“, CM: 

Communication and Media, год. XII 

бр. 39 (2017), стр. 5-38. [ISSN: 2466-

541X; doi: 10.5937/comman12-13725] 

[M51] 

20 Цитираност од 10 xeтepo цитата. 

 

9 радова 

цитирано је 

76 пута, а 

Хиршов 

индекс је 4. 

Најчешће 

цитирани 

радови: 

Serbia's Antibureaucratic Revolution 

48 

Nationalism, social movement theory 

and the grass roots movement of 

Kosovo Serbia 14 

Grass roots movement, Milošević or 

disident intellectuals? 12 

Competitive authoritarianism and 

popular protest 5 

Institutional power and the rise of 

Milošević 4 

Popular protest in authoritarian 

regimes 2 

21 Два рада са међународног научног скупа 

објављена у целини категорије М31 или М33 

 

2 ‘Communicating power and resistance 

in democratic decline: the 2015 smear 

campaign against Serbia’s 

ombudsman’ (with Aleksandra Krstić 

and Jovica Pavlović), in Katrin 

Voltmer, Christian Christensen, Irene 



Neverla, Nicole Stremlau, Barbara 

Thomass, Nebojša Vladisavljević and 

Herman Wasserman (eds.) Media, 

communication and the struggle for 

democratic change: Case studies on 

contested transitions (Basingstoke and 

New York, Palgrave Macmillan, 2019). 

[ISBN: 978-3-030-16747-9; 978-3-

030-16748-6; doi: 10.1007/978-3-030-

16748-6_9] [M13] 

 

„Demokratija i konsocijacija u 

pluralnim društvima posle rata“ u 

Nerzuk Ćurak i Judith Brand, ur., 

Politike izgradnje mira u regionu: 

opterećenja prošlosti i vizije 

budućnosti/Politics of building peace 

in the region: Burdens from the past 

and visions for the future (Sarajevo, 

Fakultet političkih nauka, Univerzitet u 

Sarajevu i ForumZFD, 2018): 82-97. 

[ISBN 978-9958-598-84-5] [M33] 

22 Два рада са научног скупа националног значаја 

објављена у целини категорије М61 или М63 

 

2 „Медији, „индексирање“ односа 

снага и снага и слобода штампе 

после Петог октобра“, у Бојан 

Вранић и Горан Дајовић (ур.) 

Демократска транзиција Србије: 

(ре)капитулација првих 25 година 

(Београд, Универзитет у Београду – 

Правни факултет) (2016) [ISBN 978-

86-7630-670-1] [M63]  

 

‘Securitisation versus citizenship in the 

Balkan states: Populist and 

authoritarian misuses of security 

threats and civic responses’ (with Anna 

Krasteva), Global Campus Human 

Rights Journal, 1 (2017): 373-392. 

[ISSN: 2532-1455; doi: 

20.500.11825/423] [M33] 

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 Успон и пад демократије после 

Петог октобра, Београд, 

Архипелаг, 2019. 359 стр. 

(ISBN 978-86-523-0294-9). 

24 Број радова као услов за менторство у вођењу 

докт. дисерт. – (стандард 9 Правилника о 

стандардима...) 

?  

 

 

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 

пројектима 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. 

 

*Напомена: На крају табеле кратко описати заокружену одредницу 

1.1. Председник или члан уређивачког одбора научних часописа или зборника радова у земљи или 

иностранству 

 Политичке перспективе, регионалног часописа за политичке науке (Београд и Загреб) од 2011. 

године 

 Journal of Comparative Politics (Љубљана) од 2012. године 

 Journal of Regional Security (Београд) од 2018. године 

 Више десетина рецензија чланака за међународне и домаће научне часописе 

 

1.3. Председник или члан комисија за израду завршних радова на академским мастер или докторским 

студијама 

Колега Небојша Владисављевић је био члан или председник три комисије за одбрану докторске дисертације: 



 Никола Младеновић, Позиционирање странака у Србији у контексту теорије рационалног избора, 

ФПН, 2018. (члан) 

 Душан Вучићевић, Политичке последице мешовитих изборних система, ФПН, 2017. (председник) 

 Борис Варга, Изборне револуције у бившим социјалистичким државама, ФПН, 2011. (председник) 

 

Колега Небојша Владисављевић је био ментор и члан комисија/испитивач више десетина мастер радова 

одбрањених на Одсеку за политичке науке Лондонске школе економије и политичких наука (2002-2008), на 

мастер програму конзорцијума европских универзитета European Regional Master’s Degree in Democracy and 

Human Rights in South East Europe (ERMA) у Сарајеву (2011-2019). 

 

Примери менторстава одбрањених мастер радова на програму ERMA: 

 Sandina Bošnjak, Persistent State Capture in Serbia and Bosnia and Herzegovina, ERMA, 2018. 

 Mubina Alibašić, The Rise of Competitive Authoritarianism in Contemporary Serbia, ERMA, 2018. 

 Ana Funa, Lustration – An (Un)effective Tool of Transitional Justice in Albania and Macedonia, ERMA, 

2017. 

 Marija Ivanović, Political Parties and Democratic Consolidation in Divided Societies: Evidence from 

Macedonia, ERMA, 2017. 

 Amina Šemsović, The Contribution of Universities to the Proces of Democratization in Post-Socialist 

Societies: The Case of the Public University in BiH, ERMA, 2016. 

 Selma Čampara, Radical Nationalism amongst Youth: The Cases of Croatia and Bosnia and Herzegovina, 

ERMA, 2016. 

 Željko Vukčević, Nationalism, Democratization and Yugoslavia’s Collapse: The Serbian Angle, ERMA, 

2015. 

 Tomaš Jungwirth, Greens Up! Down South-East: Political Institutionalization of Environmental 

Movements in BiH, Croatia and Serbia, ERMA, 2015. 

 

Кратки извод из учешћа у комисијама за одбрану мастер радова на Факултету политичких наука 

Универзитета у Београду: 

 Slađan Rankić, Constructing the Self and the Other - The Case of Elite Discourse in Bosnia and 

Herzegovina, FPN, 2018. 

 Драгољуб Веселинов, Демократске промене у етнички сложеним друштвима, ФПН, 2015. 

 Ђорђе Трикош, Могућности промене политике у вишепартијском систему, ФПН, 2014. 

 Тања Ђаковић, Консолидација демократије у Босни и Херцеговини, ФПН, 2011. 

 Предраг Терзић, Положај мађарске мањине у Румунији и Србији и консолидација демократије, 

ФПН, 2011. 

 Никола Младеновић, Упоредна анализа транзиције: случај Хрватске и Србије, ФПН, 2011. 

 Душан Вучићевић, Лајпхартова концептуална мапа демократије – случај Србије, завршни рад на 

специјалистичким академским студијама, ФПН, 2010. 

 

1.4. Руководилац или сарадник на домаћим и међународним научним пројектима 

 FP7 пројекат Media, Conflict and Democratisation (MeCoDEM, 2014-2017, бр. 613370; координатор 

Катрин Волтмер, Лидс; пројекат је финансирала Европска комисија) у сарадњи са универзитетима у 

Лидсу, Оксфорду, Бохуму, Каиру, Јоханесбургу, Стокхолму и Хамбургу. Колега Владисављевић је 

био координатор Work Package no. 3: Media, Narratives and Democratization и координатор 

истраживачког тима ФПН (осим у радним пакетима 3-4). 

 Политички идентитет Србије у регионалном и глобалном контексту (пројекат финансира 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, бр. 179076), члан 

истраживачког тима. 

 Конституционализам и владавина права у изградњи националне државе (пројекат финансира 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, бр. 47026), члан 

истраживачког тима. 

 Билетарална сарадња Републике Хрватске и Републике Србије у заштити националних мањина 

(2011-2012), координатори Синиша Таталовић и Небојша Владисављевић (пројекат финансирало 



Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Министарство знаности, 

образовања и спорта Републике Хрватске, бр. 015-0000000-1351). 

 

2.1. Чланство у страним или домаћим академијама наука, чланство у стручним или научним 

асоцијацијама у које се члан бира 

 Председник Удружења за политичке науке Србије (УПНС) од 2016. године 

 

2.2. Председник или члан органа управљања, стручног органа или комисија на факултету или 

универзитету у земљи или иностранству 

 External examiner, спољни испитивач/контрола квалитета, MSc Comparative Politics, Одсек за 

политичке науке, Лондонска школа економије и политичких наука (од 2019, трогодишњи мандат) 

 Координатор докторских студија на Политиколошком одељењу (2009-2016) 

 Члан Комисије за одбрану нацрта тезе на докторским студијама (2011-2016) 

 Члан Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета рада ФПН испред Политиколошког одељења 

(2009-2012) 

 
2.4. Учешће у наставним активностима ван студијских програма (перманентно образовање, курсеви у 

организацији професионалних удружења и институција, програми едукације наставника) или у 

активностима популаризације науке 

 Предавао на интензивној тронедељној Летњој школи Лондонске школе економије и политичких 

наука (The LSE Summer School, IR210 International Politics: Building Democracies from Conflict) од 

2004. до 2013. године 

 

3.1. Руковођење или учешће у међународним научним или стручним пројектима и студијама 

 FP7 пројекат Media, Conflict and Democratisation (MeCoDEM, 2014-2017, бр. 613370; координатор 

Катрин Волтмер, Лидс; пројекат је финансирала Европска комисија) у сарадњи са универзитетима у 

Лидсу, Оксфорду, Бохуму, Каиру, Јоханесбургу, Стокхолму и Хамбургу. Колега Владисављевић је 

био координатор Work Package no. 3: Media, Narratives and Democratization и координатор 

истраживачког тима ФПН (осим у радним пакетима 3-4). 

 Билетарална сарадња Републике Хрватске и Републике Србије у заштити националних мањина 

(2011-2012), координатори Синиша Таталовић и Небојша Владисављевић (пројекат финансирало 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Министарство знаности, 

образовања и спорта Републике Хрватске, бр. 015-0000000-1351). 

 

3.2. Радно ангажовање у настави или комисијама на другим високошколским или 

научноистраживачким институцијама у земљи или иностранству, или звање гостујућег професора 

или истраживача 

 External examiner, спољни испитивач/контрола квалитета, MSc Comparative Politics (LSE), Одсек за 

политичке науке, Лондонска школа економије и политичких наука (од 2019, трогодишњи мандат) 

 Предавач на програму European Regional Master’s Degree in Democracy and Human Rights in South 

East Europe (ERMA), Сарајево, конзорцијум европских универзитета на челу са Универзитетом у 

Болоњи и Универзитетом у Сарајеву (курс Democracy and Ethnic Conflict Regulation, у оквиру Cluster 

III: Ethnicity, Nationalism and Religion); од 2011. године 

 

3.3. Руковођење радом или чланство у органу или професионалном удружењу или организацији 

националног или међународног нивоа 

 Председник Удружења за политичке науке Србије (УПНС) од 2016. године 

 

 

 



 

 

 

III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

 

Колега Небојша Владисављевић је у акaдемској заједници изградио  снажан 

истраживачки и наставни профил  у пољима политичког система, упоредне политике, 

демократизације, политике супротстављања, етничке политике и институционалног 

дизајна. Значајно је допринео  проучавању ауторитаризма и демократије, друштвених 

покрета и револуција, националне мобилизације и регулације националних и етничких 

сукоба, као и дизајна политичких установа у новим демократијама и подељеним 

друштвима,  посткомунистичких држава, посебно  Југославији и Србији. 

Компаратистички приступ, како у истраживањима тако и у настави препознатљива 

је методолошка матрица у научном приступу колеге Небојше Владисављевића. Комисија 

посебно указује да је значајно допринео међународној научној дебати о квалитету 

демократије  својим оригиналним приступом квантитативне анализе медијског дискурса. 

Његови радови засновани су на компаративним истраживањима више држава и 

политичких процеса, широким темпоралним распонима и софистицираним увидима  и 

представљају важан допринос научној литератури  из овог угла. 

Комисија у истраживачком раду колеге Небојше Владисављевића посебно истиче  

теоријске и методолошке доприносе. О томе сведоче бројни  и  цитирани радови у 

релевантним међународним часописима у пољама национализма и источно-европске 

политике, али и  саопштења на међународним научним конференцијама у организацији 

референтних научих институција. Комисија препоручује кандидату да се још активније 

укључи дебату у компаративној политици, јер његова научна  аргументација  о  

политиколошким феноменима које истражује превазилази оквире  Србије и Источне 

Европе. Истраживања Небојше Владисављевића,  садрже налазе који надилазе регионалне 

оквире  и  по мишљењу комисије, имају потенцијал да буду овјављени у најпрестижнијим 

часописима из компаративне политике. 

Током научне каријере кандидат је био члан руководећег тима и члан више 

научних пројеката у међународним и националним оквирима. Списак пројеката у чијој је 

реализацији учествовао, теме којима су посвећени, као и институције у којима су 

реализовани, сведоче о његовом компетитивном истраживачком формату. 

Динамична педагошка каријера колеге Небојше Владисављевића уклапа се у такве 

оцене. Предавао је на основним, мастер и докторским студијама на  факултетима у више 

европских земаља. Приступ предавањима, иновативни методи у настави, велико искуство 

чини га предавачем који студенти оцењују високим оценама. Високе оцене педагошког 

рада потврђује и број мастер и докторских радова који су урађени под његовим 

менторством или у чијој одбрани је учествовао. 

Колега Небојша Владисављевић се етаблирао као утицајни члан академске 

заједнице председавањем Удружењем за политичке науке Србије, као и сарадњом са 



одговарајућим удружењима у региону и ван њега. Члан је више редакција и рецензент 

угледних часописа из области политичких наука. 

Темељно последипломско образовање и вишегодишње радно искуство у 

истакнутим међународним академским установама, као и сарадња са угледним 

истраживачима потврђују репутацију колеге Небојше Владисављевића као угледног 

политиколога. 

 

 

К  О  М  И  С  И  Ј  А 

_______________________________________________________________ 

Проф. др Милан Јовановић, редовни професор Факултета политичких наука Универзитета 

у Београду, председавајући 

 

_______________________________________________________________ 

Проф. др Јовица Тркуља, редовни професор Правног факултета 

Универзитета у Београду, члан 

 

_______________________________________________________________ 

Проф. др Данијел Бохслер, редовни Професор Факултета политичких  наука 

Универзитета у Београду, члан 

 

 

 

 

 

 

Место и датум: Београд 23.10.2019.године 

 

                                                                                                       

 


