
 

НАСТАВНО –НАУЧНОМ  ВИЈЕЋУ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА  

СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 

 
Предмет:  Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање 

ванредни професор, ужа  научна област Политичка теорија (историја 

политичких идеја).  
 

Одлуком Наставно-научног/умјетничког вијећа Филозофског факултета у Палама, 

Универзитета у Источном Сарајеву, број ННВ: 259 од 25.12.2018. године, именовани смо у 

Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја по конкурсу, 

објављеном у дневном листу „Глас Српске“ од  12. децембар 2018._ године, за избор у 

академско звање ванредни професор, ужа научна 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.  Др Александар Савановић, ванредни професор, предсједник 

Научна област: Друштвене науке 

Научно поље: Политикологија  

Ужа научна област: Политичка теорија  

Датум избора у звање: 18.мај 2016.  

Универзитет: Универзитет у Бањој Луци 

Факултет/академија: Факултет политичких наука 

2.  Др Нерзук Ћурак, редовни професор, члан 

Научна област: Друштвене науке 

Научно поље: Политологија 

Ужа научна област: Сигурносне и мировне студије  

Датум избора у звање: 15.11.2012  

Универзитет:  Универзитет у Сарајеву 

Факултет/академија:  Факултет политичких наука 

3. Др Миле Ласић, ванредни професор, члан 

Научна област: Друштвене знаности  

Научно поље: Политологија  

Ужа научна област: Међународни односи и Еуропска унија: организација и сустав 

Датум избора у звање: 14.децембар 2014. 

Универзитет: Свеучилиште у Мостару  

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. Доц. др Златиборка Попов - Момчиновић  
 

На основу прегледа конкурсне документације, а поштујући прописане 

чланове2 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 393. 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 вијећу Филозофског факултета 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 

Одлука Сената Универзитета у Источном Сарајеву број 01-С-454-LVII/18 од 

4.12.2018. године 

Дневни лист, датум објаве конкурса 

„Глас Српске“ , 12. децембар 2018. 

Број кандидата који се бира     

1 (један) 

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

конкурс расписан, списак предмета 

Ванредни професор или доцент за ужу научну област 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 

Златиборка (Златибор) Попов-Мочиновић 

Датум и мјесто рођења 

13.октобар 1975., Вршац 

Установе у којима је кандидат био запослен 

Филозофски факултет, Универзитет у Источном Сарајеву 

                                                 
2 У зависности од звања у које се кандидат бира, наводи се члан 77. или 78. или 87. 
3 У зависности од звања у које се кандидат бира, наводи се члан 37. или 38. или 39. 



 

 

Звања/радна мјеста 

Асистент,  Филозофски факултет, Универзитет у Источном Сарајеву (2004-2008) 

Виши асистент, Филозофски факултет, Универзитет у Источном Сарајеву (2008-

2014) 

Доцент, Филозофски факултет, Универзитет у Источном Сарајеву (2014-2019) 

Научна област 

Асистент, Друштвене науке, Социологија 

Виши асистент, Друштвене науке, Социологија политике 

Доцент, Друштвене науке, Политичка теорија (историја политичких идеја) 

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима 

Одбор за политичке науке Академије наука и умјетности Боснe и Xeрцеговине, 

Центар за политичке студије, Жалбена комисија Вијећа за штампу 

2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА 

Основне студије/студије првог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка  

Филозофски факултет Универзитет Нови Сад; 1996/97; 2004  

Назив студијског програма, излазног модула 

Професор социологије 

Просјечна оцјена током студија4, стечени академски назив 

9,21 

Постдипломске студије/студије другог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка 

Универзитет у Источном Сарајеву, 2004/2005; 2008 

Назив студијског програма, излазног модула 

Магистар социологије 

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 

Магистар социологије  

Наслов магистарског рада 

Политичка култура у периоду транзиције 

Ужа научна/умјетничка област 

Социологија политике 

Докторат/студије трећег циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка (датум пријаве и одбране дисертације): 

Универзитет у Београду, Факултет политичких наука (15. јуна 2013) 

Наслов докторске дисертације: 

Женски покрет у постдејтонској БиХ: домети, иницијативе, контроверзе 

Ужа научна област: 

Политичка теорија  

Претходни избори у звања (институција, звање и период) 

1. Универзитет у Источном Сарајеву, асистент, 2004-2008 (Број одлуке: 145-II/04 

2. Универзитет у Источном Сарајеву, виши асистент, 2008-2013 (Број одлуке: 01-

C-525-XVI/08) 

3. Универзитет у Источном Сарајеву, Доцент, 2014-2019,  ( Број одлуке: 01-C-62-

XXVII/14) 

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

који се бирају у звање асистента и вишег асистента. 



 

 

3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора 

Монографије:    

1. Krneta, D., Popov Momčinović, Z. (2007). Religijska tolerancija u Bosni i 

Hercegovini. Banja Luka: Nezavisni univerzitet Banja Luka  

 

2. Popov Momčinović, Z. (2013). Ženski pokret u Bosni i Hercegovini: Artikulacija 

jedne kontrakulture. Sarajevo: Centar za empirijska istraživanja religije u Bosni i 

Hercegovini, Sarajevski otvoreni centar, Fondacija Cure, Sarajevo 

 

Монографија Женски покрет у Босни и Херцеговини: артикулација једне 

контракултуре бави се феноменом женског покрета као изузетно значајним актером 

цивилног друштва. Како ауторка објашњава у уводном поглављу, друштвени покрети 

изразито су важна покретачка снага сваког цивилног друштва, па и друштва уопше, а 

женски покрет (и генерално, позиција жене у друштвеним покретима, цивилном 

друштву и друштвеном и политичком дискурсу) неизоставан је при разматрању 

друштвеног развоја у свим његовим димензијама. Ауторица нас подсјећа на 

својеврсну „природност“ наметања женског питања и редефинисања „класичне 

улоге“ жена управо у контексту цивилног друштва, као слободн/ије/ог од сфере 

институционалне политике. Међутим, важност дјеловања женског покрета као актера 

цивилног друштва огледа се управо у његовој могућности утицаја на политичку. На 

снагу женског покрета управо указује његово преплитање са различитим 

феноменима, те стога покрети измичу структурацији и „гвозденом закону 

олигархије“. Оно на чему ауторка инсистира позивајући се на друга истраживања је 

значај феминистичке теорије као конверзационог оквира женског покрета, кроз шта 

су теорија и пракса једну другу оснаживале (посебно када је ријеч о тзв. првом и 

другом таласу феминизма). Најзначајнији дио овог рукописа свакако је емпиријско 

истраживање ауторке, која је дубинским интервјуима са активисткињама из Босне и 

Херцеговине и уз помоћ анкетног упитника покушала доћи до одговора на питање: 

да ли постоји женски покрет у БиХ данас. Управо њихови различити одговори, 

понекад и изразито поларизирани, указују на потребу интензивније и снажније 

дебате о улози жена у бх. друштву, о њиховом активизму и ангажману не само у 

цивилном друштву (у којем су оне, несумњиво, изразито присутне и ангажоване), 

него и (можда још и важније) у политици. Један од препознатих проблема је 

амбивалентан однос према феминизму, па се батлеровски проблем са родом (Gender 

trouble) на нашим просторима претаче у проблем са самим фенимизмом.  

 

 

Радови у научним часописима:  

 

1. Попов, З. (2004). “Цивилно друштво у периоду транзиције- између 

'цивилности''и 'нецивилности'“, Радови Филозофског факултета, Бр. 9, str. 

391-405 

 

2. Popov, Z. (2005). “Pravoslavlje i savremeni izazovi demokratizacije i 

multikulturalizma”, Religija i tolerancija, Br. 4, str. 95-110 

 

3. Popov Momčinović, Z.  (2006). “Liberalizam, religija, tolerancija”, Religija i 



 

 

tolerancija, Br. 6, str. 71-91 

 

4. Popov Momčinović, Z. (2007). “Udžbenici islamskog, pravoslavnog i katoličkog 

veronauka u BiH: ima li mesta za toleranciju i međureligijski dijalog”, Religija i 

tolerancija, Br. 7, str. 95-107 

 

5. Popov Momčinović, Z. (2008). “Jedan osvrt na fenomen političke kulture”, Радови 

Филозофског факултета, Бр. 10/књига 2, стр. 251-269 

 

6. Popov Momčinović, Z. (2011). “Diskursi u feminističkoj teologiji: Oblici 

de(kon)strukcije rodnih identiteta. Hrišćanska(e) perspektiva(e), Diskursi, 1 (1),  str. 

95-110  

 

7. Popov Momčinović, Z. (2010). „Politička socijalizacija žena: iskustva ženskog 

pokreta“, Социолошки годишњак, Бр. 5, стр. 229-243 

 

8. Popov Momčinović, Z. (2011). “Vera politika drugi: jedna analiza religijskog 

diskursa“, Diskursi 2 (3), str. 125-139  

 

9. Popov Momčinović, Z. (2012). “Civil Society from the Perspective of Gender-

Bosnian Case in Post-Yugoslav Context”, Subkulture, Prispevki za kritiku in 

analizu družbenih gibanja, Br. 11pp. 143- 160 

 

10. Kuburić, Z., Zotova, A., Popov Momčinović, Z., M. Brkić, M. Jusić (2013).  O 

mogućnostima i preprekama u izgradnji poverenja na Balkanu, Promene i prepreke, 

Filozofski fakultet Novi Sad, Odsek za sociologiju, str. 63-79 

 

11. Popov Momčinović, Z., Vučetić, V. (2013). “Lokalni izbori  2012 i kriza štampe u 

BiH: Na primjeru dnevnih novina Oslobođenje i Dnevni Avaz”, Medijski dijalozi: 

časopis za istraživanje medija i društva, God. 6/Br. 16, str. 511-528  

 

12. Popov Momčinović, Z., Vučetić, V. (2013) “Политика у патријархалног кључу 

на примеру локалних избора 2012 у Босни и Херцеговини“, Социолошки 

годишњак, Бр. 8, стр. 203-215 

 

13. Popov Momčinović, Z. (2013). „Govor mržnje i/ili sloboda govora- jedan prilog 

artikulaciji važnosti feminističke sintagme ‚Lično je političko‘“, Diskursi 3 (4), str. 

37-55 

 

14. Popov Momčinović, Z. (2013). „De/re/konstrukcija nasilja u BiH. 

Poliperspektiva“, Dijalog, Časopis za filozofiju i društvenu teoriju, 3-4, str. 52-60 

 

 

Прилози у тематским зборницима/ зборницима радова са научних скупова:  
 

15. Popov, Z. (2002). „Dogmatizam globalizma-moderne svetovne religije“ U Z. 

Kuburić (ur.): Dijalog i dogma. Novi Sad: Centar za emprijska istraživanja religije, 

str. 209-216 



 

 

 

16. Popov, Z. (2005). “Uticaj religije i religioznosti na primenu principa 

multikulturalizma i dijaloga u našem društvu” U M. Tripković (ur.): Religija  u 

multikulturalnom društvu. Novi Sad i Beograd: Filozofski fakultet u Novom Sadu  i 

Sociološko društvo Srbije, str. 77-90 

 

17. Popov, Z., Ofstadt, A. M. (2006). „Religious education in Bosnia and Herzegovina” 

In Z. Kuburić, & C. Moe (eds.): Religion and Pluralism in Education. Novi Sad: 

Kotor Network & Ceir p. 73-106 

 

18. Popov Momčinović, Z. (2008). “The Serbian Orthodox Church’s Images of 

Religious Others” In Christian Moe (ed.): Images of Religious Others. Novi Sad: 

CEIR and Kotor Network, p. 125-147 

 

19. Popov Momčinović, Z. (2009). “Društveni aspekti političkog sistema u BiH” U S. 

Gavrić, D. Banović & K. Krause (ur.):  Uvod u politički sistem BiH. Izabrani 

aspekti. Sarajevo: Sarajevski otvoreni centar i Konrad Adenauer Stiftung, str. 134-

157 

 

20. Popov Momčinović, Z. (2009). “’Male' religijske manjine u sistemu verske nastave 

u BiH: između nevidljivosti i negativnih stereotipa" U Religija i školovanje u 

otvorenom društvu: Preispitivanje modela religijskog obrazovanja u Bosni i 

Hercegovini. Sarajevo: Fond otvoreno društvo, str. 51-67 (Policy Study)  

 

21. Popov Momčinović, Z. (2009). "The Religious 'Others' in BIH Public Schools: 

From Exclusion to Inclusion“, Religija i školovanje u otvorenom društvu: 

Preispitivanje modela religijskog obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Sarajevo:  

Fond otvoreno društvo, str. 115-118 (Policy Brief) 

 

22. Popov Momčinović, Z. (2010). „De(kon)strukcija koncepta građanskog- 

feministička(e) perspektiva(e), Зборник радова са научног скупа, Књига 5/2, стр. 

243-253 

 

23. Popov Momčinović, Z. (2011). „Feministički diskursi o ljudskim pravima“ U 

Zbornik radova/ Naučni skup sa međunarodnim učešćem, Aktuelnost i značaj 

ljudskih prava i sloboda, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, str. 78-

90 

 

24. Popov Momčinović, Z. (2012). „Religija i teologija u postkonfliktnom društvu- 

politička ili 'politička'” U N. Knežević i Z. Grozdanov (ur.): Opasna sjećanja i 

pomirenje. Novi Sad i Rijeka: Centar za otvoreni dijalog i političku teologiju i Ex 

Libris, Novi Sad i Rijeka, str. 129-145 

 

25. Popov Momčinović, Z. (2012). “Parlamentarne političke stranke u Bosni i 

Hercegovini”  U S. Gavrić i D. Banović (ur.): Parlamentarizam u Bosni i 

Hercegovini. Sarajevo: Sarajevski otvoreni centar i Friedrich Ebert Stiftung, str. 

251-292 

 



 

 

26. Popov Momčinović, Z. (2012). „Faith-based aktivizam kao novi praktički okvir za 

promišljanje projekta demitoligizacije” U N. Knežević, S. Sremac i G. Golubović 

(ur.): Demitologizacija religijskih narativa na Balkanu. Uloga Religija u 

(post)konfliktnom društvu i pomirenju. Novi Sad: Centar za istraživanje religije, 

politike i društva, str. 95-110 

 

27. Popov Momčinović, Z. (2012). „Diskriminacija- šta je to?“ U Z. Popov 

Momčinović, S. Gavrić, P. Govedarica (ur). Diskriminacija: Jedan pojam mnogo 

lica. Sarajevo: Sarajevski otvoreni centar, str. 11-20 

 

28. Popov Momčinović, Z. (2012). „Veronauka i diskriminacija“ u Z. Popov 

Momčinović, S. Gavrić, P. Govedarica (ur.): Diskriminacija: Jedan pojam mnogo 

lica. Sarajevo: Sarajevski otvoreni centar, str. 107-124  

 

29. Popov Momčinović, Z., Vučetić, V. (2013). “Lokalno, nacionalno, globalno u 

medijskoj prezentaciji lokalnih izbora u BiH 2012. godine”, Nauka i globalizacija. 

Zbornik radova sa naučnog skupa, Knjiga 8, tom 2-1, str. 495-506 

 

30. Zotova, A., Kuburić, Z., Wilkes, G., Andrejč, G., Brkić, M., Jusić, M., Popov 

Momčinović, Z., Marko, D.  “Predstavljanje rezultata istraživanja o odnosu religije 

i pomirenja” U N. Knežević, Z. Popov Momčinović (2013): Uloga religije i 

pomirenju i tranzicionoj pravdi. Na prostoru zapadnog Balkana. Novi Sad: Centar 

za istraživanje religije, politike i društva, str. 149-166 

 

Кандидаткиња је ко-приредила сљедеће зборнике радова:  

 

1. Popov Momčinović, Z., Gavrić, S., Govedarica, P. (2012). Diskriminacija: Jedan 

pojam mnogo lica. Sarajevo: Sarajevski otvoreni centar 

 

2. Knežević, N., Popov Momčinović, Z.  (2013.), Uloga religije u pomirenju i 

tranzicionoj pravdi. Na prostoru zapadnog Balkana. Novi Sad: Centar za 

istraživanje religije, politike i društva 

 

Радови послије посљедњег избора/реизбора5 

Монографије: 

1. Popov Momčinović, Z. (2018). Žene i procesi pomirenja u Bosni i Hercegovini: 

Izazov rodnim uloga, usta(nov)ljenim narativima i performativnim praksama. S 

osvrtom na religiju. Sarajevo: Fondacija CURE, Centar za empirijska istraživanja 

religije u Bosni i Hercegovini.  

 

Монографија Жене и процеси помирења у Босни и Херцеговини: Изазов родним улога, 

уста(нов)љеним наративима и перформативним праксама. С освртом на религију 

бави се процесима помирења у БиХ са родног апсекта. Епистемолошки оквир студије 

представља феминистичка теорија, као и холистички приступ теоретичара и 

практичара мировних студија као што су Галтунг (идеја „позитивног мира“) и 

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

релевантних за избор кандидата у академско звање. 



 

 

Ледерах (теорија „пирамидалне изградње мира“).  Комбиновање квантитативне 

методологије са квалитативним истраживачким изворима као што су дубински 

интервјуи са стакекхолдерима, хетерогене фокус групе спроведене у 13 локалних 

заједница, хомогене фокус групе спроведене са припадницама четири традиционалне 

вјерске заједнице које су активне у Мрежи вјерница и активисткињама из локалних 

женских удружења, омогућила су прецизно укрштање теорије са стварним, дјелатним 

и животним процесима помирења у постконфликтној заједници као што је Босна и 

Херцеговина с фокусом на род. Монографија је подијељена на 9 поглавља: 1. Уводне 

напомене; 2. Теоријско-методолошки оквир студије; 3. Помирење: Расправа око 

појма који укључује потпоглавље Помирење и „проблеми са родом“; 4. 

(Пост)конфликтно босанскохерцеговачко друштво: родни аспект који укључује 

потпоглавље Погледи на жене и женски погледи; 5. Жене и процеси помирења у 

БиХ: Актери/ке, иницијативе, кораци, искораци, раскораци; 6. Жене у послератним 

локалним заједницама: „Утеловљење“ акције и наратива; 7. Религијски ресурси „под 

лупом“: родно огледало; 8.  Уместо закључка. 9. Литература.  Монографија садржи и 

посебне анексе у којој је детаљно приказана структура узорка кванитативног дијела 

истраживања као и детаљан списак дубинских интервјуа; три рецензије и сажетак 

(Summary) студије на енглеском језику на 10 страна.  

 

Радови у научним часописима:  

 

1. Popov Momčinović, Z.  (2014) “Levica i margina”, Hereticus, Vol. VII, No 1-2, 

str. 54-63  

 

У овом раду, полазећи од пост-структуралистичке теоријске парадигме у политичкој 

теорији ауторица указује на маргиналну позицију љевице унутар хомогенизирајућег 

неолибералног политичког дискурса и његових микрофизика моћи. У поређењу са 

ранијим кретањима на љевици (посебно период тзв. нове љевице) ауторка анализира 

да ли је савремена љевица заиста подлегла идеолошким уцјенама Деснице како 

елаборира Жижек и да ли је припремила своју маргинализацију третирајући државу 

благостања као облик корпоративне државе која кроз скуп техничких домишљатости 

(Фуко) контролише алтернативе и кооптира маргиналне групе. Указујући на неке 

примјере, као што су покрет Occupy Wall Street, (анти)системске партије као што је 

њемачка Die Linken, фебруарске протесте у БиХ, ауторица сматра да је упркос 

маргинализацији љевице дошло до узнемиравања, измјештања и децентрирања 

постојеће политичке идеолошке хегемоније. Иако љевица данас примарно користи 

тактике повремених удараца и аd hoc мобилизације ријеч је о повезаном ланцу 

еквиваленције у којем је нагласак на испољавању алтернативе.  

 

2. Puhalo, S., Popov Momčinović, Z. (2015).  Politička apstinencija žena u Bosni i 

Hercegovini, Politička misao, Vol. 52 No. 2, str. 109-128 

 

У овом раду а на основу спроведеног емпиријског истраживања аутори теже да 

установе да ли постоји разлика међу апстинентицама у Босни и Херцеговини према 

одређеним демографским (старост, образовање, село-град, страначка и етничка 

припадност) и социо-психолошким карактеристикама (заинтересованост за политику, 

начин информисања о политици, повјерење у институције, догматизам, 

национализам, космополитизам, циљ оправдава средство, однос према вођи, 



 

 

конзервативизам, конзервативистичка ауторитарност и либерализам). Истраживање 

је проведено у првој половини марта 2013. године на узорку од 483 пунољетне жене 

које не планирају да гласају на предстојећим изборима, а које су у посљедњих шест 

година (три изборна циклуса) некад гласале, а некад не, гласале су, али више неће, 

или никад нису гласале. Пошло се од претпоставке да ће различити модалитети 

политичке апстиненције да се разликују с обзиром на мјерене варијабле. Добијени 

резултати показују да се три категорије апстинентица разликују по појединим 

социодемографским варијаблама: старост, образовање, етничка и страначка 

припадност и вјерска убјеђења. Испитанице се међусобно разликују и 

заинтересованошћу за политику. Највеће интересовање налазимо код испитаница 

које манипулишу својим изласком на изборе, а слиједе оне које су се разочарале у 

изборе, док је заинтересованост за политику најмања код испитаница које уопште не 

гласају на изборима. Телевизија је још увијек доминантан медиј за информисање о 

политичким дешавањима, док су на другом и трећем мјесту дневне новине и радио, 

али су знатно мање утицајни. Ипак, између три категорије апстинентица налазимо 

значајне разлике само код телевизије и радија. Три категорије апстинентица се 

међусобно разликују само по варијаблама космополитизам и либерализам. Присутна 

је и разлика између апстинентица по њиховом повјерењу у институције. Највише 

повјерења у институције налазимо код испитаница које некад излазе, а некад не 

излазе на изборе, слиједе испитанице које су гласале, али више неће. Најмање 

повјерења у институције налазимо код испитаница које никад не гласају. 

 

3. Popov Momčinović, Z. (2015).  „Mјesto  i uloga javnih univerziteta u Bosni i 

Hercegovini: međuigra između univerzalnog i partikularnog“, Pregled, Časopis za 

društvena pitanja, God. LVI, br., str. 137-142 

 

У овом раду ауторка апострофира проблеме који се тичу „јавне употребе ума“ (Кант)  

у подијељеном друштву, с нагласком на етно-паритократске подијеле јавне сфере у 

БиХ и улоге универзитета у овом неповољном контексту. Указује се на доминацију 

тзв. жупне културе (један од облика политичке културе) а која у постојећем 

контексту служи производњи не знања, већ пуког идеолошког (само)потврђивања 

власитости који је самом себи сврха.  

 

4. Popov Momčinović, Z. (2015). „Помирење и проблеми са родом и 

сиромаштвом. Феминистичке интерполације”, Социолошки годишњак,  Бр. 10, 

стр. 279-291  

 

Рад се бави процесима помирења у њиховој сложености имајући у виду да он 

укључује више димензија и актера поновне изградње друштва након конфликта. 

Родна димензија је више него битна будући да се род често користи за 

легитимизацију конфликта кроз различите дискурзивне стратегије, у антимировним 

активностима где се феминина позиција изједначава са пасивношћу или пак у 

мировним где се феминина позиција пак тежи приказати као природно беневолентна. 

У сваком случају, жене су како током тако и након конфликта изложене различитим 

облицима насиља и струткуралном сиромаштву како на идентитарној тако и на 

економској разини, и као група и на персоналном нивоу што води у њихово 

идентитарно сиромаштво и продубљује даљу маргинализацију Поред ових 

елаборација, рад се осврће делом и на истраживање ЦЕИР/Единбург о процесима 



 

 

помирења и изградње повјерења у БиХ у оквиру којег је ауторица текста била 

чланица истраживачког тима, посебно за родну димензију проблема истраживања.  

 

5. Popov Momčinović, Z. (2015).  „Political and/or Civic Participation in BIH“, 

Perspectives. Political Analysis and Commentary. Southeastern Europe, Issue 1, 

November 2015, pp. 23- 27 

 

Ауторка у раду, имајући у виду противријечности контекста босанскохерцеговачког 

друштва проблематизује појам политичке партиципације као димензије 

(демократске) политичке културе. Указује са на проблеме испражњености тзв. 

грађанске партиципације као foyer virtuel (синтагма Шантал Муф) у оквирима етно-

полиитке, на партиципацију непартиципаната (антиполитика), улогу цивилног 

друштва и тзв. критичке интелигенције.  

 

6. Popov Momčinović, Z., Zuber, Lj. (2016). De(kon)strukcija političkog- između 

tradicije i modernosti“, Religija i tolerancija, Vol XIV, No 25, 51-61 

 

У раду се испитују дискурзивне праксе, стратегијске и преговарачке, око односа 

религијског и политичког у часопису Православље. Циљ рада је указати на 

интерпретативне оквире или тзв. „менталне мапе“, реторичке ансамбле и 

„појачавајуће“ топониме који узмичу претензијама ка универзалности, и отварају 

простор за де(кон)струкцију уобичајених поимања повезаности између религијског и 

политичког. Кроз призму дихотимије традиционалног и модерног као двије 

аналитичке катеогорије анализе, испитује се однос политике чија је логика 

делиберација и непредвидљивост, и религије као неизвесног ишчекивања есхатон-а.  

Лоцирају се и нише искорака које могу утицати на „живућу религију“, одн. могу 

представљати де(кон)струкцију исте.   

 

7. Ђурић, В., Попов Момчиновић, З. (2017). „ЕУ интеграције и регија у 

медијском огледалу. На примјеру извјештавања Гласа Српске“. Безбједност- 

Заштита- Српски Пијемонт.  Бања Лука: Европски дефендологија центар, str. 

44-54 

 

У овом раду кориштењем квантитативне и квалитативне анализе садржаја ауторке су 

истражиле и приказале на који начин се у листу Глас Српске извјештава о европским 

интеграцијама и регији. Указало се да се о регији извјештава искључиво у контексту 

простора бивше Југославије уз минималну заступљеност регионалне сарадње као 

једног од битних сегмената ЕУ интеграција.  

 

Прилози у тематским зборницима/зборницима радова са научних скупова:  

 
8. Sremac, S., Popov-Momčinović, Z., Jovanović, M., Topić, M. (2014). “Eros, 

Agape i Ethnos: Predlog za kritičku analizu javnog diskursa o religiji, 

homoseksualnosti i nacionalizmu u kontekstu Zapadnog Balkana” U D. Valić-

Nedeljkovиć, S. Sremac, N. Knežević & D. Gruhonjić (ur.): Uloga medija u 

normalizaciji odosa na Zapadnom Balkanu. Novi Sad:  Filozofski fakultet Novi Sad 

i Centar za istraživanje religije, politike i društva, str. 247-269  

 



 

 

У раду се анализира да ли се и како дихотомија између религије и 

(хомо)сексуалности односи на религијско-политичке конфигурације и груписања у 

различитим националним контекстима Западног Балкана. Анализа релација између 

етнонационализма, религије и (посебно) хомосексуалности у постконфликтним 

друштвима објашњава како функционише религијски национализам, привилегујући 

хетеронормативност, провоцирајући и подржавајући хомофобну културу. У раду 

аутор/ице предлажу оквир за за анализу јавног дискурса који ће допринијети 

савременој научној дебати о стратегијама и идеолошким претпоставкама, интересима 

и посљедицама тренутне конструкције (хомо)сексуалности и религије у јавном 

дискурсу. Ово компаративно истраживање фокусира се на три различита медијска и 

религијско-културолошка контекста: Србију, Босну и Херцеговину и Хрватску. 

 

9. Popov Momčinović, Z., Giomi, F., Delić, Z. (2014): “Period Austrougarske 

uprave” U J. Čaušević (prir.): Zabilježene: Žene i javni život Bosne i Hercegovine u 

20 Vijeku. Sarajevo: Sarajevski otvoreni centar i Heinrich Böll Stiftung Bosna i 

Hercegovina,  str. 16-38 

 

У овом раду аутори анализирају мјесто жена у јавној сфери у периоду Аустро-

угарске управе у Босни и Херцеговини. Жене у том периоду постепено почињу да 

излазе из оквира кувертур кроз ангажман у различитим сферама јавног живота- 

хуманитраним удружењима, кроз писану ријеч будући да у том периоду почиње да 

буја штампа, умјетност. Рад поред сумарних података издваја и посебне примјере 

истакнутих појединки из наведених форми јавног живота.  

 

10. Popov Momčinović, Z. (2014). “Young Women in Contemporary Bosnian 

Women's Movement: Contradictions within Changes” In Young Women in post-

Yugoslav Societies: Research, Practice and Policy. Zagreb, Sarajevo:  Institute for 

Social Research in Zagreb, Human Rights Center Sarajevo (Selected papers of the 

International Conference, 26-27 November 2013, Zagreb), pp. 357-374 

 

У овом раду ауторка апострофира улогу младих жена у садашњем 

босанскохерцеговачком женском покрету. Полази се од тезе познатих теоретичара 

друштвених покрета и идеје етичког цивилног друштва (синтамга Хавела) којег у 

идеалтипском смислу карактерише аутономија, антихијерархија, солидарност, 

добровољност. Позивајући се на ранија истраживања и на властити ангажман унутар 

женског покрета (метода посматрања с учестовањем) ауторка указује на 

противречности са којима се суочавају младе жене у женском покрету БиХ с 

акцентом на наведене идеалтипске карактеристике друштвених покрета.  

 

11. Sremac, S., Popov-Momčinović, Z., Jovanović, M., Topić, M. (2015). “For the 

Sake of the Nations: Religion, homosexuality and nationalism in the Post-Yugoslav 

Space” In S. Sremac, R.R. Ganzenvoort (eds.):  Gods, Gays, and Governments: 

Religious and Sexual Nationalisms in Central and Eastern Europe. Brill: Leiden & 

Boston, pp. 52-73 

 

У овом раду ауторке и аутори указују како се конструише однос националног и 

религијског специфичним интерпретацијама хомосексуалности на простору бивше 

Југославије, односно Србије, Хрватске и Босне и Херцеговине. Полазећи од неких 



 

 

појмова из савремене политичке теорије- празни означитељ (Лаклау), 

перформативност у конструкцији рода (Батлер) и лажне дезиндентификације 

(Жижек) истражено је како се производи искључивање и маргинализација ЛГБТ 

особа. 

 

12. Van den Berg, M., Popov Momčinović, Z. (2015). „Echoes from the Margins: 

Responses to the Pope’s Statements on Homosexuality in Bosnia and Herzegovina 

and Sweden” In: S. Sremac, R.R. Ganzenvoort (eds): Religious and Sexual 

Nationalism. Brill: Leiden & Boston, pp. 93-112   

 

У овом раду ауторке елаборирају шта гласови са маргине у Босни и Херцеоговини и 

Шведској говоре о испреплетности религије, сексуалности и националног иденитета? 

И какву алтернативу нуде доминантним   mainstream оквирима помоћу којих се 

неприпадајући субјекти искључују из јавне дебате? Иако се ради о врло различитим 

друштвеним контекстима када је ријеч о БиХ и Шведској, постоји зачуђујућа 

сличност у дебатама. У обе земље се у мејнстрем медијима креира одређени облик 

католицизма као нечег што је с ону страну националних граница. У БиХ, то се 

производи кроз држање либералних папиних изјава о хомосексуалности ван очију 

јавности: ћутање о његовим изјавама које су изазвале велики одјек у свијету изузев у 

БиХ. Ова ћутња чак више говори него отворена, екстензивна национална дебата. У 

Шведској, конзервативни католицизам се држи на одстојању конструкцијом 

католичке вјере као нечег страног шведској историји, што се подржава само од 

вјерника „аутсајдера“.  Обе земље користе стратегије да преговарају контроверзне 

елементе католичког учења: у БиХ, то се тиче наводног већег прихватања 

хомосексуалности, а у Шведској претпостављена перзистентност католичког 

конзервативизма. Оно што је заједничко за оба контекста је поларизована дебата, и 

чињеница да тзв. маргине требају имати у виду шире оквир онога што католичанство 

јесте, и другачија терминологија, да би биле у стању да изразе алтернативни поглед 

на значење сексуалности, вјере и националног идентитета.  

 

13. Popov Momčinović, Z. (2015). “Ženski pokret u Bosni i Hercegovini. Pogled u 

prošlost, sadašnjost i budućnost” U G. Marković (ur.): Zbornik radova. Škola rodne 

ravnopravnosti. Istočno Sarajevo: Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, 

str. 163- 178  

 

У овом раду ауторка даје пресек развоја женског покрета у Босни и Херцеговини у 

различитим историјским периодима. Од периода Аустро-Угарске управе, када се 

облик јавног ангажмана каналисао кроз рад у хуманитарним и просвјетним 

удружењима. Потом периода краљевине када се профилишу грађанска удружења у 

оквирима либералног феминизма, укључујући и ангажман жена у оквирима 

љевичарске парадигме. Апострофира се сарадња и сукоби између ове двије 

парадигме, с нагласком на кооптацију и негацију либералног феминизма, посебно у 

периоду формирања АФЖ-а и тзв. отклона од буржуаског феминизма. Период 

социјализма се анализира у контексту наводног „самоукидања“ АФЖ-а као масовне 

женске организације, и зачетка југословенског неофеминизма након конфренције 

Друг-ца жена: женско питање, нови приступ одржаној 1978. Дају се и конкретни 

увиди у ангажман жена у периду прије, током и након избијања конфликта као и 

даље постојећи изазови тзв. феминизма из нужде и нужде из феминизма у оквиру 



 

 

којег се и даље креће женски покрет у БиХ, упркос бројним учинцима и дометима.  

 

14. Popov Momčinović, Z., Klačar, V. (2016). „Kolektivna memorija: Između 

viktimologije i transformacije društva: narativi Crkava u BiH“  U D. Valić-

Nedeljković, N. Knežević, S. Sremac i D. Gruhonjić (prir.): Mediji, religija, 

nacionalizam i tranziciona pravda. Novi Sad: Centar za istraživanje religije, 

politike i društva & Odsek za medije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom 

Sadu, str. 28-40  

 

У раду се указује да у послијератној БиХ памћење представља и даље велики изазов, 

с тим да памћење није нешто статично већ се перформативним понављањем 

петрификује у фукоовском смислу археологије знања кроз слојеве интерпретације 

који често потискују и саме Догађаје. Да би се дубље зашло у ове процесе, у раду су 

се квалитативном методологијом на принципу издвојених примјера уз одређене 

квантитативне показатеље анализирали неки аспекти дискурса двеју хришћанских 

цркава у њиховој међуигри између прошлости, садашњости и будућности. Посебна 

интенција рада је својеврсно „разоткривање“, а у духу веберијанског размађијавања 

света дискурзивних страгија религијских наратива у својој испреплетености са 

теополитичким да би се препознали аспекти селективног приступа прошлости ради 

успостављање „натурализоване“ тишине колективног памћења. Такође, указује се и 

на дискурзивне нише отклона које доприносе да се кроз одговоран приступ памћењу 

и отвореност према Другоме подстакне трансформација друштва. 

 

15. Popov Momčinović, Z.,  Klačar, V. (2016). „Totalitarizam. Odgovor na krizi 

moderne?“ U B. Spajić, D. Banović (ur.): Savremeni problemi pravne i političke 

filozofije. Sarajevo:  Šahinpašić, str. 395-412 

 

У раду се анализира појам тоталитаризма, и проблематична теза да он представља 

одговор (па макар и лажан) на кризу модерне политике, а што је неријетко присутно 

у контексту Historikerstreit и политичког ревизионизма. Позивајући се на дијела Хане 

Арент, Адорна и Хоркхајмера (дијалектика просвјетитељства) указује се да је ријеч о 

псеудо-одговору на кризу модерног. Дата је слика тзв. тоталитарних кретања која 

настају на политичкој сцени тек са појавом модернитета, у својој огољеној 

банализацији урушавања политичког као активног живота. Нагласак је на типичним, 

“идеал-типским” облицима тоталитаризма (нацизам и стаљинизам) који су смјештени 

у тзв. ТОТ теорије, али с акцентом на нацистички покрет будући да су у њему лаж, 

терор и насиље били изнад идеологизиране идеологије и њених „објективних“ лажи. 

Анализирају се и аспекти питања одговорности и/или кривице, проблеми 

посттоталитаризма као и нека савремена кретања која су додуше дифузна, али имају 

тоталитарна обележја. 

 

16. Popov Momčinović, Z. (2016). „Politička kultura. Rodna dimenzija“  U B. Spajić, 

D. Banović (ur.): Savremeni problemi pravne i političke filozofije. Sarajevo:  

Šahinpašić, str. 335- 366  

 

У овом раду ауторка критички елаборира концепт политичке културе из 

феминистичке  перспективе. Наиме, најзначајније теоријске концепције и емпиријске 

анализе  и истаживања полазе од одређених парадигми које су показале сљепило за 



 

 

род скривене иза идеје апстрактног грађанства, док су се у феминистичким 

интерполацијама такви приступи тежили изложити критичком погледу и 

деконструкцији. У раду се класични приступи у анализи политичке културе кроз 

димензије као што су знање о политици, партиципација проблематизују с позиције 

феминистичке теорије, а што је поткрепљено указивањем на различита емпиријска 

истраживања у регији и иностранству.  

 

17. Popov Momčinović, Z. (2016). „Peace-less Reconciliation in BIH: Interplay 

between Politicians, Grassroots Initiatives and People's Attitudes“, in: Countering 

Radicalization, Nationalism, and Division: How to Better Promote Inclusive, Multi-

Ethnic, Liberal Societies  Berlin: Aspen Institute, S. 41-48  

 

У овом раду полазећи од појма „помирење без мира“ (peace-less reconciliation) 

ауторка анализира међуигру између политичара, иницијатива одоздо (grassroots) и 

ставова људи о наведеним процесима у Босни и Херцеговини. Посебно се адресирају 

одређени аспекти процеса помирења као што су привхатање нове реалности након 

конфликта, разумијевање мотива „непријатеља“, спремност на опрост, промијена 

идентитета, успостављање механизама правде. Апострофирају се стајалишта и јавни 

иступи политичких званичника, интелигенције, адресирају одређене иницијативе 

(нпр. ветерана и удружења грађана) и указује на ставове присутне у популацији 

према наведеним аспектима процеса помирења. 

 

18. Popov- Momčinović, Z.  (2016). „Politizacija vere i znanja“, Faith and Reason. 

International Scientific Metting. Belgrade, June 24–26 of 2016, str. 97- 104 

 

У овом раду ауторка поставља и анализира питање гдје почиње вјера а гдје знање, 

пробламитизујући доминантан дихотоман однос о овом суодношењу.   Крећући се 

кроз различите периоде и стајалишта која су их обиљежила  (Тертулијана,  

Августина, Декарта, Шмитовог појма политичке теологије, Деридиног стајалишта о 

вјери и знању, концепата представника нове „политичке теологије“), ауторка указује 

да се ради о политичком концепту и конктесту који заправо ствара оквир за 

дефинисање суодношења вјере и знања.  

 

19. Popov Momčinović, Z. (2017). „Religija i pomirenje- između transcedencije i 

imanencije u kontekstu selektivnog pamćenja“ u D. Valić Nedeljković et al (ur.): 

Politike sećanja i zamrznuti konflikt. Postjugloslovenski prostor i širi kontekst. Novi 

Sad: Centar za istraživanje religije, politike i društva; Odsek za medije Filozofskog 

fakulteta u Novom Sadu, str. 40-51  

 

У раду се елаборирају различити аспекти и интерсекције између религије и 

помирења, у контексту колективне меморије и селективног памћења. Ауторка се при 

том не реферира само на рад значајних теолога европског (посебно њемачког) 

наслеђа већ и рецентног са подручја бивше Југославије. Различити аспекти процесa 

помирења, са акцентом на контроверзне појмове као што су истина, сјећање, 

извињење, опрост, колективна меморија се покушавају ситуирати у различите 

контексте с циљем развоја есхатологије која надилази свако религијско 

политиканство, с посебним реферирањем на постјугословенски простор. 

 



 

 

20. Popov Momčinović, Z., Đurić, V. (2017). „EU diskurs u dnevnoj štampi Republike 

Srpske“, Наука и стварност. Зборник радова са научног скупа (Пале, 21. Мај 

2016), str. 355-368 

 

У увом раду ауторке су анализирале дискурс два најчитанија штампана медија у 

Републици Српској (Глас Српске и Независне новине) када је о европским 

интеграцијама ријеч. Анализиране су и теме које се не односе само директно на 

интеграције, али имају европску димензију будући да утичу на контекст 

извјештавања о процесу придруживања Босне и Херцеговине Европској унији. 

Резултати анализе су показали да се о самим интеграцијама извјештава минорно у 

односу на друге теме и да је проблем кризе у својим различитим димензијама 

доминантан. Знатно већа заступљеност фактографских новинарских жанрова у 

односу на аналитичке указује на недовољан новинарски ангажман у извјештавању и 

анализи тема из области интеграција, што производи отуђени дискурс на који утиче и 

начин на који званичници ЕУ шаљу своје поруке потенцијалним чланицама и 

земљама кандидатима.  

 

21. Popov Momčinović, Z. (2017). „Žensko stanovništvo u BIH kroz prizmu rezultata 

popisa“ U I. Cvitković (ur.): Demografske i etničke promjene u BIH. Sarajevo: 

Adakemija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, str. 56-69  

 

У овом раду ауторка приказује главне резултате пописа спроведеног 2013 године у 

Босни и Херцеговини са родног аспекта. Ради дубље анализе података кориштени су 

и релеватни и доступни подаци из ранијих пописа и анкета надлежних институција, 

као и друге научне анализе и поређења. У раду се указује на родне дебалансе- 

посебно када је ријеч о образовању, старосној структури становништва, радној снази 

и економској активности. Научне анализе на које се реферирало пружају дубљи увид 

у родну динамику и начине на које је родна неравноправност и даље оперативна у 

босанскохерцеговачком друштву, а која се може ишчитати и из самих пописних 

резултата.  

 

Прикази: 

 

Popov Momčinović, Z. (2014). „Prilog religijskoj autentičnosti. (Prikaz knjige: Alen 

Kristić (2014). Tiranija religijskog. Ogledi o religijskom bezboštvu. Sarajevo, Rabic, str. 

304), Dijalog 1 (2), str. 163- 166 

 

Popov Momčinović, Z., Vučetić, V. (2014). „Politika kao pseudo postmoderni (EU) 

spektakl (Prikaz knjige: Nermina Mujagić (2013). Politika kao spektakl. Bacanje udice u 

susjedov ribnjak. Sarajevo: Heinrich Böll Stiftung”, Dijalog 3 (4), str. 168- 170   

 

Popov Momčinović, Z. (2015). „Anesteziranost građanskog principa u Bosni i 

Hercegovini (Prikaz knjige: Admira Sitnić i Amila Ždralović (2013): Građani/ke u 

kolektivističkoj ideologiji. Sociološko- pravna analiza položaja „Ostalih“ u Bosni i 

Hercegovini. Sarajevo: Centar za političke studije)“, Радови филозофског факултета, 

Бр. 17, str. 365-368 

 

Popov Momčinović, Z. (2016). „'Politička teologija u službi religijske, političke i 



 

 

društvene autentičnosti. (Никола Кнежевић, 2012, Савремена политичка теологија на 

Западу. Београд: Отачник, стр. 202)“. Religija i tolerancija, Vol. XIV, No. 25, str. 189-

192  

 

Кандидаткиња ја коуредница посебног издања часописа Дијалог: 

 

Sekulić, T., Mujkić, A., Popov Momčinović, Z.  (2016). Dijalog 1-2, Rethinking the 

Culture of Tolerance I (Special Issue), Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i 

Hercegovine, International Center for Peace 

 

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

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

Након избора у звање вишег асистента, кандидаткиња је изводила вјежбе из 

сљедећих предмета: Социологија политике, Демократија и људска права, Општа 

социологија 2, Савремени политички системи (смјер Социологија); Историја 

социјалних и политичких учења, Социолошке теорије, Политичка култура, 

Политички систем БиХ (смјер новинарство).  

У овом изборним периоду, успјешно је одбранила докторску дисертацију „Женски 

покрет у постдејтонској БиХ: домети иницијативе контроверзе“, на Факултету 

Политичких наука, Универзитет у Београду (12. јун 2013).  

 

Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 

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

којима је кандидат ангажован, гостујућа настава, резултате анкете6, менторство7). 

 

Након избора у звање доцента, кандидаткиња је изводила наставу на сљедећим 

предметима: Политикологија, Политички систем РС/БиХ (Катедра за новинарство);  

Увод у теорију политике, Теорија политике, Историја социјалних и политичких 

теорија, Политичке идеологије (Смјер Политикологија и међународни односи);  

Демократија и људска права, Савремени политички системи (Катедра за 

социологију).  

 

Резултати студентске анкете: 

(https://anketa.ues.rs.ba/nastavnik/index.php?fbclid=IwAR0FRZ4En7lLU5uTrB5ORy-

uc8xqm6RuaYTltFtQ8eE0zmRgkiJYL2TyGXA ) 

 

Предмет и просјечна оцјена:  

Политикологија, 1. година, Смјер Новинарство (11 анектираних):    4.77 

Увод у теорију политике, 1. година, смјер Политикологија и међународни односи (19 

анкетираних): 4.77 

Теорија политике, 1. година, смјер Политикологија и међународни односи (19 

анкетираних):  4.8 

Историја социјалних и политичких теорија, 2. година, смјер Политикологија и 

међународни односи  (19 анкетираних): 4.93 

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

презиме кандидата, факултет, ужу научну област рада. 

https://anketa.ues.rs.ba/nastavnik/index.php?fbclid=IwAR0FRZ4En7lLU5uTrB5ORy-uc8xqm6RuaYTltFtQ8eE0zmRgkiJYL2TyGXA
https://anketa.ues.rs.ba/nastavnik/index.php?fbclid=IwAR0FRZ4En7lLU5uTrB5ORy-uc8xqm6RuaYTltFtQ8eE0zmRgkiJYL2TyGXA


 

 

Изборни предмет - Политичке идеологије, 2. година, смјер Политикологија и 

међународни односи  (19 анкетираних): 4.9 

Демократија и људска права, 2. година, смјер Социологија (7 анкетираних):   4.98 

Савремени политички системи, 4. година, смјер Социологија (7 анкетираних):  4.5 

 

Јавна/гостујућа  предавања у иностранству: 

 

Aufbruch in Bosnien und Herzegowina“- eine Podiumdiskussion der Heinrich-Böll-

Stiftung und der Südosteuropa Gesellshaft, 7. April 2014, Humboldt Universität zu Berlin  

 

„Zwischen Scheitern und Hoffnung- Bosnien und Herzegowina 20 Jahre nach dem 

Friedenschluss vond Deyton“,  Südosteuropa-Gesellschaft, ABDOS, Traduki, 12. 03.2015., 

Leipziger Buchmesse 

 

Predavanja iz sociologije religije, Protestantski teološki fakultet Novi Sad, 26 i 27. Maj 

2016. 

 

Менторства:  

Владимир Клачар, Улога медија и новинара у промоцији еколошких политика, 

Филозофски факултет Пале, датум одбране 7. април 2016. (мастер рад- новинарство) 

 

Борис Шкркар, Политичко комуницирање на друштвеним мрежама у БиХ, 

Филозофски факултет Пале, датум одбране 27.09.2017. (мастер рад-новинарство) 

 

Чланство  у комисијама:  

Милица Брчкало, Извори информација- заступљеност, употреба и врсте- у дневној 

штампи у БиХ, Пале, децембар 2014. (мастер рад-новинарство) 

 

Јована Петковић, Људске потребе и квалитет живота, Филозофски факултет Пале, 24. 

септембар 2015. (мастер рад-социологија) 

 

Анђела Купрешанин Вукелић, Информационе детерминанте медијског система 

Републике Српске у глобалној медијасфери, Филозофски факултет Пале, септембар 

2018. (докторат-новинарство) 

 

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). 

 

Кандидаткиња је учествовала у сљедећим истраживачким пројектима:  

1. „Religion and Nationalism in the Western Balkans“, у сарадњи са University of 

Oslo, Kotor Network, уз подршку Norwegian Ministry of Foreign Affairs,  period 

2004- 2007. Коауторка студије у оквиру истраживања Religion and Pluralism in 

Education: Comparative Approaches in the Western Balkans, ауторка студије у 

оквиру истраживања  Images of the Religious Other. Discourse and Distance in 

the Western Balkans;  

2. „RELWAR - Project on Religion and Ethics in the Making of War and Peace“,  у 

сарадњи са University of Edinburgh, Centrom za emprijska istraživanja religije, 



 

 

период  2012-2018. Коауторка је двије студије у оквиру наведеног 

истраживања: Reconciliation and Trust Building in Bosnia and Herzegovina и  

Factors in Reconciliation: Religion, Local Conditions, People and Trust 

3.  „Coming out! Zagovaranje i zaštita prava LGBT osoba”, руководитељица 

истраживања, ауторка студије: Ко смо ми да судимо другима? Испитивање 

ставова јавног мнијења према хомосексуалности и трансродности; коатурка 

студије Права и слободе ЛГБТ особа у Босни и Херцеговини: Унутрашњи 

послови, у сарадњи са Сарајевским отвореним центром, Фондацијом Хајнрих 

Бол. Пројекат је финансирала Европска унија (2013. година) 

4.    Промоција професионализма и толеранције у медијима, Удружење/ удруга 

БХ новинари и Вијеће Европе, истраживачица и ауторка студије Говор 

мржње- родна димензија (март- мај 2013).  

5.   Мониторинг медија у току предизборне кампање 2014, Удружење/удруга БХ 

новинари, координаторка истраживања Заступљеност и начин презентовања 

политичарки у медијима током изборне кампање за Опште изборе 2014., 

ауторка истоимене студије (септембар- децембар 2014.)  

6.  Чему (не) учимо дјецу, у сарадњи са Центром за друштвена истраживања 

ProMente и Фондом отворено друштво Босна и Херцеговина, чланица 

истраживачког тима, март- јул 2015 

7.   Евалуација мрежа женског покрета у БиХ и Србији, у сарадњи са ТРАГ и 

ОАК Фондацијом, истраживачица и доконсултаткиња, март- децембар 2017.  

8.   Регионална платоформа за заговарање мидијских слобода и сигурности 

новинара, Удружење/удруга БХ новинарки (пројекат  Европске уније), 

истраживачица и ауторка студије Напади на новинарке у Босни и Херцеговини 

у контексту угрожавања медијских слобода.  

9.   Родне политике у пет циљаних локалних заједница, у сарадњи са Фондација 

ЦУРЕ и German comitee, Women's World Day of Prayer , истраживачица и 

коатурка студије Жене у бх. институцијама марионете законске квоте, 

период март- јун 2018.  

10.  Програм оснаживања независних медија, истраживање и  израда 

Мултидисциплинарне студије о стању људскх права и положаја новинарки у 

бх медијима, Удружење/ удруга БХ новинари, Центар за промоцију цивилног 

друштва, уз донаторску подршку USAID (октобар 2018-)  

 

 

Чланства у научним одборима научних скупова: 

Rethinking the Culture of Tolerance: The New Challenges of the European Integration, 

Universita degli Studi di Milano- Bicocca, Универзитет у Источном Сарајеву, 

Универзитет у Сарајеву (у периоду 2014, 2015, 2016, 2017, 2018) 

 

International Conference, Religion, Responsibility, Reconciliation and Transitional Justice, 

Centre for the Study of Religion, Politics and Society, Novi Sad, Serbia, with Evangelical 

Theological Faculty, Osijek, Croatia and Christian Cultural Centre - dr Radovan Bigović, 

Belgrade, Serbia with support of National Endowment for Democracy, Osijek, Croatia, 

June 20-21, 2014 

 

Politike sećanja i zamrznuti konflikt. Postjugoslovenski prostor i širi kontekst, Centar za 

istraživanje religije, politike i društva, Odsek za medije Filozofskog fakulteta u Novom 



 

 

Sadu, Maj 2016 

 

Populism, Refugee Crisis, Religion, Media, Department of Media Studies, Faculty of 

Philosophy, University of Novi Sad, Centre for the Study of Religion, Politics and Society, 

Novi Sad, Serbia,  In cooperation with Amsterdam Centre for the Study of Lived Religion, 

Vrije Universiteit Amsterdam under the sponsorship of the National Endowment for 

Democracy, May 2017 

 

Научни/стручни скупови након избора у звање: 

1. Научна конференција „Наука и слобода“, Филозофски факултет Пале, мај 

2014. Године 

2. Trauma, pamćenje, ozdravljenje, TPO fondacija, Tuzla, juli 2014.  

3.  Научна конференција „Наука и евроинтеграција“, Филозофски факултет 

Пале, мај 2015. Године 

4.  Научна конференција Mostovi medijskog obrazovanja. Novi Sad: Filozofski 

fakultet/ Odsek za medijske studije, мај 2015.  

5.  The First International Phylosophical Dialogue East- West. Symposium Science 

and Religion. Skopje- Sveti Nikole-Ohrid, September 2-4, 2015.  

6.  Научна конференција „Наука и стварност“, Филозофски факултет Пале, мај 

2016. Године 

7.  Научна конференција Политике сећања и замрзнути конфликт. 

Постјугословекси простор и шири контекст, Нови Сад: Центар за 

истраживања религије, политике и друштва и Одсек за медије 

Филозофског факултета у Новом Саду, мај. 2016   

8.   Countering radicalization, Nationalism and Divisions: How to better promote 

Inclusive, Multi-ethnic, Liberal Societies?, Aspen Institute, Berlin, September 

2016  

9.     Сабор политиколога- Годишња конференција удружења за политичке 

науке.: Демократски отопори нормализацији ауторитаризма у Европи,  

Факултет политичких наука, 23- 24. 9.2017., Београд.  

10.   Populism, Refugee Crisis, Religion, Media.  Department of Media Studies, Faculty 

of Philosophy, University of Novi Sad, Centre for the Study of Religion, Politics 

and Society, Novi Sad, Serbia,  In cooperation with Amsterdam Centre for the 

Study of Lived Religion, Vrije Universiteit Amsterdam under the sponsorship of 

the National Endowment for Democracy, May 2017 

11.    Politike izgradnje mira u regiji: opterećenja prošlosti i vizijije budućnosti. 

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i forum ZFD, 19-22 septembar 

2017.  

12.   Voluntary Work and Voluntary Associations in Southeastern Europe, 1980-2000. 

International Workshop, Hannah Arendt Institute for Research on 

Totalitarianism (HAIT) at the TU Dresden and the Institute for East European 

History at the University of Vienna, Ljubljana 22nd-23rd March 2018. 

13.    Political Culture in Western Balkans Countries. Between democratic and 

autoritarian modes of belief and behaviour?.  Friedrich Ebert Stiftung, Faculty 

of Political Science University of Sarajevo, Sarajevo, 21-22 September 2018. 

 

Кандидаткиња је похађала сљедеће семинаре:  

1. Пета постјугословенска академија, курс: Политика, моћ и (не)једнакости, код 



 

 

проф. Др Власте Јалушич и проф. Др Тончи Кузманића, у трајању од 22-

31.07.2012 (укупно 42 сати едукације), 

2. Програм истраживања јавних политика (Policy Fellowship Development 

Project), Фонд отворено друштво Босна и Херцеговина, 2008-2009 

 

Кандидактиња је предавала на различитим семинарима, радионицама, љетњим 

школама и округлим столовима:  

1.  „Неко је рекао феминизам“, Циклус трибина одржаних 2013, Сарајевски 

отворени центар и Фондација Фридрих Еберт  

2. Стратегија одрживости за младе лидерице, активисткиње и феминисткиње, 

Фондација ЦУРЕ, 10-11. Септембар 2013, Сарајево 

3. „Женска политичка академија“, Хелсиншки парламент грађана Бања Лука, 

модул: Род и моћ,  март 2013 

4. International Summer School, Rethinking the Culture of Tolerance, The New 

Schallenges of the European Integration Process, 15/21 September,  East Sarajavo. 

The School is the joint project of the University of Milan/Bicocca, University of 

East Sarajevo and Sarajevo  

5. „Combating racial discrimination and intolerance in Bosnia and Herzegovina“, 

European Comission against Racism and Intolerance (ECRI), Human Rights 

Ombudsman of Bosnia and Herzegovina, 19. November 2014. 

6. „Феминистичка школа Жарана Папић“, модул: Феминистичка етичка и 

политичка теорија, Сарајевски отворени центар и Фондација Хајнрих Бол, 

2014, 2015, 2018.  

7. „Академија политичке одговорности“, Фондација Борис Дивковић. 

Кандидаткиња је предавала на три академије (новембар 2015, 2016 и 2017) и за 

потребе приложила три рада која су објављена у зборнику радова треће 

Академије политичке одговорности: Политичка култура- практички значај 

једног појма; Политичка култура у (пост)социјалистичком контексту с 

освртом на регију; Регионални политички портрет- Др. Зоран Ђинђић.  

8. „Zlo nasilja u etničkim sukobima“, Ciklus tribina u sklopu programa: Od rata do 

pomirenja, doprinos vjerskih zajednica ozdravljenju i obnovi društva, Katolički 

Bogoslovni fakultet, Sarajevo, 2. ožujak i 11. svibanj 2015  

9. Школа родне равноправности, Правни факултет Универзитета у Источном 

Сарајеву и Гендер Центар Владе Републике Српске (9.-13. мај 2014). 

10. International Summer School, Rethinking the Culture of Tolerance, Minorities in 

Democracy, Milan, 14-20 September 2015  

11. Seminar: Umkämpft, umgrenzt, vergessen? Das postjugoslawische Bosnien, Hans-

Böckler-Stiftung, Sarajevo, 07.-13.05. 2017.  

12. „Мала школа за изградњу мира“, у оквиру пројекта ПРО-Будућност 

(Повјерење, разумијевање, одговорност и будућности), Catholic Relief Service, 

Forum građana Tuzla, Helsinški parlament građana уз донаторску подршку 

USAID;  

 

Кандидаткиња је боравила као гостујућа истраживачица и стипендисткиња 

фондације Конрад Аденауер на институту Хана Арент за истраживање 

тоталитаризма, Технички Универзитет Дрезден, Њемачка (Hannah-Arendt-Institut 

für Totalitarismusforschung e. V. an der TU Dresden), у периоду 01.-30.11.2018. 

 



 

 

 

6. РЕЗУЛТАТ ИНТЕРВЈУА СА КАНДИДАТИМА8 

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

особља Универзитета у Источном Сарајеву, интервју са кандидатом др Златиборка 

Попов-Момчиновић  је одржан 30.1.2019. године. Кандидат је показао академску 

зрелост и спремност за наставни и научно-истраживачки рад . 

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 ОБРАЗОВАЊУ9 

Кандидаткиња је раније бирана у наставно звање доцента на ужој научној области за 

коју је конкурисала 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.  

Минимални услови за 

избор у звање10 

испуњава/не 

испуњава 

Навести резултате рада (уколико 

испуњава) 

Навести списак минимално 

прописаних услова 

  

1. Има научни степен 

доктора наука у 

одговарајућој 

научној области и 

има проведен 

најмање један избор 

ни пери од у звању 

доцента 

 

 

 

 

 

2. Има објављену књи 

гу (научну књигу, 

монографију или 

универзитетски 

 

Испуњава 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испуњава 

 

 

Има научни степен доктора наука 

у одговорајућој научној области 

(достављена овјерена копија 

дипломе о стеченом звању 

доктора политичких наука 

Факултета политичких наука 

Универзитета у Београду) и има 

проведен најмање један изборни 

период у звању доцента 

(достављено увјерење о избору у 

звање доцента на ужу научну 

област за коју се бира, број 

одлуке: 01-C-62-XXVII/14) 

 

Има објављену монографију у 

одговорајућој научној области 

након избора у звање доцента.  

                                                 
8 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.) 
9 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. 
10 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 



 

 

уџбеник) у 

одговарајућој 

научној области, 

након избора у 

звање доцента 

 

 

3. Има најмање пет 

радова из области за 

коју се бира, 

објављена у 

научним часописима 

и зборницима са 

рецензијом 

 

4. Има 

менторство/чланств

о у комисијама 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испуњава 

 

 

 

 

 

 

 

Испуњава 

 

 

 

 

 

 

 

Има више од пет радова из 

области за коју се бира, 

објављена у научним часописима 

и зборницима са рецензијом.  

 

 

 

 

 

Има више од потребног броја 

менторстава/чланстава 

 

   

Додатно остварени резултати рада (осим минимално прописаних) 

Навести преостале публиковане радове, пројекте, менторства, … 

 

Комисија за писање Извјештаја за избор у звање ванредног професора 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 Златиборка Попов-Момчиновић, доцент на 

Филозофском факултету Пале. Разматрајући пријаву кандидата, те приложену 

конкурсну документацију, Комисија констатује да је кандидат испунио све 

формалне и суштинске услове за избор у звање ванредног професора, 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 одговорајућој научној области и има 

проведен најмање један изборни период у звању доцента 

- Има објављену монографију у одговорајућој научној области након избора у 

звање доцента. 

- Има више од пет радова из области за коју се бира, објављена у научним 

часописима и зборницима са рецензијом. 

- Има више од потребног броја менторстава/чланстава 

- Има показане наставничке способности  

 

Комисија констатује да се ради о кандидату који је испунио 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 Златиборку Попов-Момчиновић изаберу у звање 

ванредног професора на ужу научну област Политичка теорија (историја 

политичких идеја). 

 

 

Мјесто: Бања Лука, Сарајево   

Датум: 11. 02. 2019.годинe 

 

       Ч Л А Н О В И   К О М И С И Ј Е: 

 

 

1. ____________________________________________,  

др Александар Савановић, ванредни професор, Факултет 

политичких наука, Универзитет у Бањој Луци, предсједник 

 

 

2. ____________________________________________,  

др Нерзук Ћурак, редовни професор, Факултет политичих 

наука, Универзитет у Сарајеву, члан 

 

 

3. ___________________________________________ 

др Миле Ласић, ванредни професор, Филозофски 

факултет, Свеучилиште у Мостару, члан 

 

 

IV  ИЗДВОЈЕНО ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

Нема   

 


