


 

УНИВЕРЗИТЕТ УНИОН БЕОГРАД 

 

 

 

 

Пријављени кандидати:  

1. презиме и име: Марко Божић 

2. презиме и име: 

II       БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 
  

1.1. Име, средње слово, презиме: Марко Д. Божић 

Датум рођења:   05. 02. 1980.   Место и држава рођења: Нови Сад, СФРЈ – данас Република 

Србија 

 

2.1. Професионална оријентација: 

Наставно-научна област: Основи права, Методологија правних наука и Теорија права 

Ужа научна област: Теоријскоправна и Јавноправна 

 

2.2.  Радно искуство: 

 Организација  Трајање запослења Звање 

1. 
Правни факултет Универзитета у Новом Саду 2004-2008 

Асистент-

приправник 

2. 
Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду 2012-2013 

Научни 

сарадник 

3. 
Université Paris Sorbonne IV 2014-2017 

Хонорарни 

научни сарадник 

4. Правни факултет Универзитета Унион у Београду 2018. до данас Доцент 

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 

2.3 Специјализације и студијски боравци у инострантсву (у трајању дужем од две 

недеље): 

1. Université Paris Ouest Nanterre la Défense еt École des 

hautes etudes en sciences sociale. 

Париз, Француска 

 Установа место и држава  
 

 Студије мастера 2007-2008 

 врста (циљ) боравка период боравка 

 

2. Université Paris Ouest Nanterre la Défense Париз, Француска 

 Установа место и држава  
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 Докторске студије  2008-2012 

 врста (циљ) боравка период боравка 

 

3.   

 Установа место и држава  
 

   

 врста (циљ) боравка период боравка 

 

 

2.4.  Докторске  студије (за кандидате који су докторирали по закону који је важио до 2005. 

попунити само поља означена са * ) 

 

Година уписа:       Година завршетка*:         Просечна оцена током студија: 

 

Универзитет*:Универзитет у Београду 

Факултет*:Правни факултет 

Студијски програм: 

Звање*:доктор правних наука 

Научна област*:Теоријскоправна 

Наслов дисертације*: Лаичка држава као јемство слободе савести и вероисповести 

 

2.5. Мастер или магистарске студије  

 
Година уписа:         Година завршетка:          Пр      Просечна оцена током студија: 
 

Универзитет:Универзитет у Новом Саду 

Факултет:Правни факултет 

Студијски програм:магистарске студије 

Звање:магистар правних наука 

Научна област:теоријскоправна 

Наслов завршног рада: Јуснатурализам Мишела Вилеја 

 

2.6. Основне студије 

 
Година уписа:       Година завршетка:      Просечна оцена током студија: 

 

Универзитет:Универзитет у Новом Саду 

Факултет:Правни факултет 

Студијски програм:студије права општег смера 

Звање:дипломирани правник 

 

2.7. Знање светских језика (унети ДА или НЕ као оцену) 

Језик (навести језик) Чита Пише Говори 

Француски (C1) да да да 

Енглески (B2) да да да 

1999

999 

2003 9,33 

2007  2010     

2004 2007                          
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2.8. Претходна звања (избор и реизбор) 

Звање Установа Датум избора 
Датум 

реизбора 

Асистент приправник Правни факултет 

Универзитета у 

Новом Саду 

23. децембар 

2003. 

 

Доцент Правни факултет 

Универзитета 

Унион у 

Београду 

16. јул 2018.  
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III/н      НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД (од избора у претходно звање) 

3.1.  Научни радови по категоријама 

 

КАТЕГОРИЈЕ М11-М14: Монографије, монографске студије међународног значаја  

Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница Категорија 

1. Marko Bozic, 2020, État vs Société, De l'esprit conservateur de la théorie du 

droit serbe du XX siècle, Éditions Universitaires Européennes, 

Saarbrücken/Riga, стр. 253. 

ISBN 978-613-9-52176-0   

M12 

2. Marko Bozic, 2018, “Stato e Chiesa nei paesi dell’ex-Jugoslavia”, in Stefania 

Ninatti (curatore), Pluralismo religioso e integrazione europea: percorsi di 

lettura, G. GIAPPICHELLI Editore, Torino, стр. 174-192. 

COBISS.SR-ID 517990588 

M14 

   

 

КАТЕГОРИЈЕ М15-М18: Лексикографске и картографске публикације међународног значаја 

Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница Категорија 

   

   

   

   

 

КАТЕГОРИЈА М21: Рад у врхунском међународном часопису 

Р. бр. аутори, наслов, часопис, број, странице Категорија 

  М21 

  М21 

  М21 

  М21 

 

КАТЕГОРИЈА М22: Рад у истакнутом међународном часопису 

Р. бр. аутори, наслов, часопис, број, странице Категорија 

  М22 

  М22 

  М22 

  М22 

 

КАТЕГОРИЈА М23: Рад у међународном часопису 

Р. бр. аутори, наслов, часопис, број, странице Категорија 

1.  Marko Božić, 2015. “Dušan Bataković, Les sources françaises de la démocratie 

serbe”, Cahiers balkaniques, бр. 43, стр. 427-432.  

ISSN 0290-7402 

Oвај рад није био раније наведен у извештају за избор у звање доцента из 

2018. године. 

М23 

  М23 

  М23 

 

КАТЕГОРИЈА М24: Рад у националном часопису међународног значаја 

Р. бр. аутори, наслов, часопис, број, странице Категорија 

1. Marko Božić, 2020, “Intellectual History of a Textbook: Radomir Lukić’s 

Introduction to Law between Marx and Kelsen”, Anali Pravnog fakulteta u 

Beogradu, бр. 1, стр. 45-67. 

ISSN 0003-2565 

М24 

../AppData/Local/Downloads/deo%20III_NAUCNI%20RAD.pdf
../AppData/Local/Downloads/kategorijeM10.pdf
../AppData/Local/Downloads/kategorijeM10.pdf
../AppData/Local/Downloads/kategorijeM20.pdf
../AppData/Local/Downloads/kategorijeM20.pdf
../AppData/Local/Downloads/kategorijeM20.pdf
../AppData/Local/Downloads/kategorijeM20.pdf


 

УНИВЕРЗИТЕТ УНИОН БЕОГРАД 

 

 

 

  М24 

  М24 

  М24 

КАТЕГОРИЈЕ М25-М28(а,б) Научна критика и полемика у истакнутом међународном часопису; 

Научна критика и полемика у међународном часопису; Научна критика и полемика у часопису ранга 

М24; На годишњем нивоу: а) главни одговорни уредник истакнутог међународног часописа или 

публикације са монографским делима категорије М13; б) уређивање истакнутог међународног 

научног часописа (гост уредник) или публикације са монографским делима категорије М14 
Р. бр аутори, наслов, часопис, број, странице Категорија 

   

   

   

   

 

КАТЕГОРИЈЕ М31-М36 Зборници међународних научних скупова 
Р. бр аутори, наслов, часопис, број, странице Категорија 

   

   

   

   

 

КАТЕГОРИЈЕ М41-49 Истакнута монографија националног значаја; Монографија националног 

значаја; Монографска библиографска публикација или монографска студија; Поглавље у књизи М41 

или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значаја; Поглавље у књизи М42 или 

рад у тематском зборнику националног значаја, лексикографске и картографске публикације 

националног значаја; уређивање тематског зборника, лексикографске или картографске публикације 

националног значаја) 
Р. Бр аутори, наслов, часопис, број, странице Категорија 

    

   

   

   

 

КАТЕГОРИЈА М51: Рад у врхунском часопису националног значаја 

Р. бр. аутори, наслов, часопис, број, странице Категорија 

1. Marko Božić, 2019, “Neither secular state nor laical republic? Legal position of 

religious communities in communist Yugoslavia – legal framework analysis”, 

Pravni zapisi, бр. 1, стр. 40-64. 

ISSN 2217-2815 

М51 

2. Marko Božić, 2020, “O Političkoj pozadini rane srpske recepcije francuske 

sociološke škole i metoda u pravu”, Strani pravni život, бр. 1, стр. 77-86. 

ISSN 0039-2138 

М51 

  М51 

  М51 

 

КАТЕГОРИЈА М52: Рад у истакнутом националном часопису 

Р. бр. аутори, наслов, часопис, број, странице Категорија 

  М52 

  М52 

  М52 

  М52 

  М52 

 

КАТЕГОРИЈА М53: Рад у националном часопису 

../AppData/Local/Downloads/kategorijeM20.pdf
../AppData/Local/Downloads/kategorijeM30.pdf
../AppData/Local/Downloads/kategorijeM40.pdf
../AppData/Local/Downloads/kategorijeM50.pdf
../AppData/Local/Downloads/kategorijeM50.pdf
../AppData/Local/Downloads/kategorijeM50.pdf
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Р. бр. аутори, наслов, часопис, број, странице Категорија 

  М53 

  М53 

  М53 

  М53 

 

КАТЕГОРИЈЕ М54-М56: Домаћи новопокренути научни часопис (на годишњем нивоу); Уређивање 

научног часописа националног значаја (на годишњем нивоу);  Научна критика у часопису ранга М51; 

Научна критика у часопису ранга М52 

Р. бр пун наслов Категорија 

   

   

   

   

 

КАТЕГОРИЈА М61-М69: Предавања по позиву на скуповима националног значаја  

Р. бр аутори, наслов, зборник, број, странице Категорија 

   

   

   

   

  
КАТЕГОРИЈА М70: Одбрањена докторска дисертација 

Р. бр пун наслов, година Категорија 

1 Лаичка држава као јемство слободе савести и вероисповести, одбрањена 

18. новембра 2010. на Правном факултету Универзитета у Београду. 

 

2. L’Influence de la théorie du droit social d’origine française sur la pensée 

juridique serbe durant le XXe siècle, одбрањена 18. децембра 2013. на 

Универзитету Paris Nanterre. 

 

   

   

 

КАТЕГОРИЈА М81-М86: Техничка решења 

Р. бр пун наслов, година Категорија 

   

   

   

   

 

КАТЕГОРИЈА М91-94: Патенти;  М99 Ауторска изложба са каталогом уз научну рецензију 

Р. бр пун наслов, година Категорија 

   

   

   

   

 

3.1а Индекс компетенције 
Категорија М11 М12 М13 М14 М15 М16 М17 М18 М21а М21 М22 М23 М24 
Број публи.  1  1        1 1 
Број бодова  10  5        4 4 

 

Категорија М25 М26 М27 М28а М28б М29а М29б М29в М31 М32 
Број публи.           
Број бодова           

../AppData/Local/Downloads/kategorijeM50.pdf
../AppData/Local/Downloads/kategorijeM60.pdf
../AppData/Local/Downloads/kategorijeM80.pdf
../AppData/Local/Downloads/kategorijeM90.pdf
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Категорија М33 М34 М35 М36 М41 М42 М43 М44 М45 М46 
Број публи.           
Број бодова           

 

Категорија М47 М48 М49 М51 М52 М53 М54 М55 М56 М57 М61 М62 М63 М64 

Број публи.    2           
Број бодова    6           

 

 
Категорија 

3. 

 

М65 М66 М67 М68 М69 М70 М81 М82 М83 М84 М85 М86 М87 М91 

Број публи.               
Број бодова               

 
Категорија 

3. 

 

М92 М93 М94 М99 М121 М122 М123 М124 

Број публи.         
Број бодова         

 

ИСПУЊЕНОСТ МИНИМАЛНИХ УСЛОВА 

Звање Број бодова 
Основни 

бодови1 

Број радова са 

СЦИ листе2 

Испуњеност 

критеријума 

(ДА или НЕ) 

Доцент     

Ванредни професор 29 25 1 да 

Редовни професор     
1основни бодови = 25 

2радови са SCI листе: М21а, М21 (       рад.); М22 (        рад.); М23 (  1     рад.) 

 

Уколико је коришћена замена – навести: 

Рад М23 може по потреби бити замењен радом М14. 

 

3.2. Остало 

3.2.1.  Оригинално стручно остварење или руковођење или учешће у пројекту (обавезни 

услов за избор у звање ванредног професора) 

Учешће у пројектима: 

1. У својству ко-руководиоца при истраживачком центру EUR’Orbem Универзитета Paris-Sorbonne 

IV, коруководилац трогодишњег међународног научно-истраживачког пројекта L’héritage politique 

de la zadruga dans l’espace sud-slave 2014-2017. (Ова рефенернца је била наведена и приликом 

избора у претходно звање али будући да тада није била релевантна није била узета у обзир). 

2. У својству учесника-гостујућег предавача у оквиру Jean Monnet EU module Religious pluralism 

and European Integration на University Milano Bicocca 2016-2018. 

Оригинално стручно остварење кроз објављене преводе стручне и научне литературе: 

1.Žan Tirol, Ekonomija za opšte dobro 

Назив оригинала: Jean Tirol, Economie du bien commun) 

- Aкадемска књига, Нови Сад, 2019.  
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2. Rene Remon, Religija i društvo u Evropi, sekularizacija u XIX I XX veku 1789-2000 

(назив оригинала: René Rémond, Religion et société en Europe : sécularisation aux XIXe et XXe siècles 

1789-2000) 

- Aкадемска књига, Нови Сад, 2017. 

3. Oливије Бо, Држава и њена власт 

(назив оригинала: Olivier Beaud, La puissance de l’État) 

- Службени гласник, Правни факултет, Београд, 2016. 

4. Mишел Тропер, Правна теорија државе 

(назив оригинала : Michel Troper, Pour une théorie juridique de l’État) 

- Службени гласник, Правни факултет, Београд, 2014. 

5. Aleksandar Kožev, Fenomenologija prava  

(назив оригинала: Alexandre Kojève, Esquisse d’une phénoménologie du Droit) 

- Kњижарница Зорана Стојановића, Нови Сад, 2012. 

 

 

3.2.2. Одобрен 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 (обавезни услов за избор у звање ванредног и 

редовног професора) 

Marko Bozic, 2020, État vs Société, De l'esprit conservateur de la théorie du droit serbe du XX siècle, 

Éditions Universitaires Européennes, Saarbrücken/Riga, стр. 253 

ISBN 978-613-9-52176-0 

 

3.2.3. Једно пленарно предавање на међународном или домаћем научном скупу или два 

саопштења на међународном или домаћем научном скупу  (обавезни услов за избор у звање 

редовног професора). 

1.  Equality, Liberty and Dignity: Their Specificities from Secular State Perspective – излагање на    

XXIX научној конференцији Међународног удружења за социјалну и правну филозофију (IVR), 

одржаној између 8. и 12. јула 2019. на Универзитету у Луцерну, Швајцарска (У оквиру Special 

Workshop 61 на тему (Un)changing ideas of equality and liberty and their contemporary legal meaning, 

10. јула 2019). 

3. United in Diversity by secularism? Model of secular state in EU Constitutional Law, излагање на 

Правном факултету Јустинијан Први, Универзитета С. Ћирила и Методија у Скопју, 22. 

септембра 2018, у оквиру 4th Itinerant Summer University in the Balkans – The Balkan States and 

their Relationship with the EU and Regional International Orgnizations: Perspectives for 

Rapprochement. 

2. Од задружног права до задружне држaве: Живојин Перић и колаборација 1941-1944. – 

излагање на научном скупу Живојин Перић - личност и дело, одржаног 5. и 6. децембра 2019. у 

оранизацији САНУ и Правног факултета Универзитета у Београду, (У оквиру пете сесије Живот 

и интересовања Живојина Перића, 6. децембра 2019). 

 

3.2.4. Цитираност (најмање 10 хетероцитата – обавезни услов за избор у звање редовног 

професора) 

 

Број цитата (без аутоцита):    Извор:  

 

10 CEON плус 
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Навести десет радова у часописима у којима је кандидат цитиран: 

 Аутори, наслов рада, часопис, број, странице Категорија 

1. 

Друштвени уговори као извори суверености : Учења од XII до XIV века 

Аврамовић, Драгутин С., Јованов Илија Д. 

Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, год. 52, бр. 3/2018, стр. 

1047-1058. 

М24 

2. 

Bassam Tibi’s Euro-Islam  

Илић-Духанџија Зоја Б. 

Социолошки преглед, год. 51, бр. 3/2017, стр. 434-456. 

М24 

3. 

Еволуција и преображаји људских права 

Симовић Дарко, Аврамовић Драгутин, Југовић Сретен 

Теме, год. 37, бр. 4/2013, стр. 1527-1553. 

М24 

4. 

Поимање секуларности у Србији: Рефексије са јавне расправе у Уставном суду 

Аврамовић Сима 

Анали Правног факултета у Београду, год. 59, 2/2011, стр. 279-301. 

М24 

5. 

Закон о црквама и верским заједницама и улога полиције у заштити слободе 

вероисповести 

Далибор Ђукић 

Наука, Безбедност, Полиција, год. 17, бр. 3/2012, стр. 121-130. 

М52 

6. 

Пословна етика између опште етике и пословне праксе  

Орлић Ранко 

Анали Правног фаултета у Београду, год. 57, 1/2009, стр. 98-121. 

М24 

 
Референце које је кандидат приложио уз извештај а које се налазе у 

часописима који нису индексирани у CEON-у. 

 

7. 

Увек у мањини: Живојин Перић у окупираној Србији  

Наташа Милићевић 

Токови историје, год. 27, 3/2019, стр. 127-150 

http://tokovi.istorije.rs/cir/uploaded/3%202019/clanak%206.pdf 

М24 

8. 

Начело Световности државе у Србији  

Душан Гујаничић  

Политичка ревија год. 34, 4/2012, стр. 105-126 

http://www.ips.ac.rs/publications/nacelo-svetovnosti-drzave-u-srbiji/ 

М51 

9. 
Ход по жици: О уставности ограничење слободе вероисповести у ванредном 

стању проглашеном у Србији проглашеном услед епидемије заразне болести 

М51 
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COVID-19.  

Срђан Милошевић 

Правни Записи, год 11, 1/2020, стр. 173-198 

http://www.pravnizapisi.rs/wp-content/uploads/issues/1-2020/Pravni_zapisi_2020-

01-07_Milosevic.pdf 

10 

Правно регулисање односа државе и цркве у Босни и Херцеговини и начело 

лаицитета  

Срђан Радмановић 

Годишњак Правног факултета у Источном Сарајеву год. 8, 1/2017, стр. 76-92 

https://www.researchgate.net/publication/327411618_PRAVNO_REGULISANE_O

DNOSA_DRZAVE_I_CRKVE_U_BOSNI_I_HERCEGOVINI_I_NACELO_LAIC

ITETA 

М53 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.5.  Признања, награде и одликовања за научни рад: 

 

1. Стипендија Владе републике Француске  

 Школска 2007/8, последипломске студије Мастер 2 

2. Стипендија Владе републике Француске   

 а. Школска 2008/9, прва година докторских студија 

 б. Школска 2009/10, друга година докторских студија 

 ц. Школске 20010/11, трећа година докторских студија 

3. Стипендија Министарства културе Републике Француске (Centre national du livre) 

    Од 1. марта до 1. јуна 2016. 

 

 

3.2.6.  Чланство у научним и стручним организацијама: 

 

1. Придружени научни истраживач при научно истраживачком центру EUR-Orbem, Université 

Paris-Sorbonne, Француска. 

2. Придружени научни истраживач по позиву при научно-истраживачком центру BiLab, 

Università Milano Bicocca, Италија. 

3. Српска секција Међународног удружења за Правну и социјалну филозофију (IVR) 

4. Међународно удружење за јавно право (ICON-S) 

5. Српско удружење за уставно право 

 

III/у    УМЕТНИЧКИ РАД (у последњем изборном периоду) 

3.1. 

- Уметничка дела из области музике (композиторско стваралаштво) изведена на концертима у 

земљи и иностранству (Музичка уметност); 

- Јавно извођење уметничког дела у редовном приказивању у јавности (Драмска уметност); 

Звање Број цитата  

Испуњеност 

критеријума 

(ДА или НЕ) 

Редовни професор   

https://www.researchgate.net/publication/327411618_PRAVNO_REGULISANE_ODNOSA_DRZAVE_I_CRKVE_U_BOSNI_I_HERCEGOVINI_I_NACELO_LAICITETA
https://www.researchgate.net/publication/327411618_PRAVNO_REGULISANE_ODNOSA_DRZAVE_I_CRKVE_U_BOSNI_I_HERCEGOVINI_I_NACELO_LAICITETA
https://www.researchgate.net/publication/327411618_PRAVNO_REGULISANE_ODNOSA_DRZAVE_I_CRKVE_U_BOSNI_I_HERCEGOVINI_I_NACELO_LAICITETA
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- Јавно излагање уметничког дела на самосталним изложбама (Ликовне и примењене 

уметности и дизајн 

Р. бр. Aутори, наслов, издавач, број страница Категорија 

   

   

   

   

 

- Уметничка дела из области музике изведена на фестивалима у земљи и иностранству 

(Музичка уметност); 

- Јавно извођење уметничког дела на смотрама и фестивалима (Драмска уметност); 

- Јавно излагање уметничког дела на колективним жирираним изложбама и манифестацијама 

(Ликовне и примењене уметности и дизајн) 

 

Р. бр. Aутори, наслов, издавач, број страница   Категорија 

   

   

   

   

 

- Концерти и оперске представе у земљи и иностранству (Музичка уметност); 

- Комерцијална реализација уметничког дела (Драмска уметност), (Ликовне и примењене 

уметности и дизајн) 

Р. бр. Aутори, наслов, часопис, број, странице Категорија 

  М21 

  М21 

  М21 

  М21 

 

- Концерти и оперске представе на фестивалима у земљи и иностранству (Музичка уметност); 

- Учествовање или вођење посебних уметничких курсева, семинара или мајсторских 

радионица у земљи и иностранству (Драмска уметност), (Ликовне и примењене уметности 

и дизајн)  

Р. бр. Aутори, наслов, часопис, број, странице Категорија 

  М22 

  М22 
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  М22 

  М22 

 

- Учешће у раду жирија на домаћим и страним фестивалима (Музичка уметност), (Драмска 

уметност), (Ликовне и примењене уметности и дизајн) 

Р. бр. Aутори, наслов, часопис, број, странице Категорија 

  М23 

  М23 

  М23 

 

- Награде и признања за уметнички рад у земљи и иностранству; 

Р. бр. Aутори, наслов, часопис, број, странице Категорија 

   

   

   

   

 

 

- Објављена теоријска или уџбеничка дела у земљи и иностранству (књиге и стручна 

периодика) (Музичка уметност), (Драмска уметност), (Ликовне и примењене уметности 

и дизајн)  

Р. бр Aутори, наслов, часопис, број, странице Категорија 

   

   

   

   

 

3.2а Индекс компетенције (у последњем изборном периоду) 

Категoрија

иа 

У11 У12 У13 У14 У15 У16 У17 У18 У21 У22 У23 У24 У25 У26 

Број публи.               
Број бодова               

 

Категорија У31 У32 У33 У34 У35 У36 У37 
Број публи.        
Број бодова        

 

Категорија У41 У42 У43 У44 У45 У46 У47 У48 

Број публи.         
Број бодова         

 

Укупно бодова =   
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ИСПУЊЕНОСТ МИНИМАЛНИХ КРИТЕРИЈУМА (уметнички рад) 

 

 

Уколико је коришћена замена, навести: 

 

 

3.3. Остало 

3.3.1. Чланство у уметничким и стручним организацијама: 

1. 

2. 

3. 

4. 

Звање Број бодова   

Испуњеност 

критеријума 

(ДА или НЕ) 

Доцент     

Ванредни професор     

Редовни професор     
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IV       РАД У НАСТАВИ   
 

4.1а  Извођење наставе (од претходног избора)     

 

Назив предмета: Oснови права 

Студијски програм: Основне академске студије  

Установа:Правни факултет Универзитета Унион у Београду 

Степен студија:Први      Фонд часова:4 часа недељно 

 
Назив предмета:Методологија правних наука 

Студијски програм:Мастер корпоративно право и право организација 

Установа:Правни факултет Универзитета Унион у Београду 

Степен студија:Други      Фонд часова:2 часа недељно 

 
Назив предмета:Теорија права 

Студијски програм:Докторске студије 

Установа:Правни факултет Универзитета Унион у Београду 

Степен студија:Трећи      Фонд часова:7 часова недељно 

 
Назив предмета:Упоредно право 

Студијски програм:Основне академске студије 

Установа:Правни факултет Универзитета Унион у Београду 

Степен студија:Први      Фонд часова:2 часа недељно 

 

4.1б Oцена приступног предавања (код првог избора у наставно звање) 

Опис 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

../AppData/Local/Downloads/deo%20IV_RAD%20U%20NASTAVI.pdf
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4.1в Мишљење студената о педагошком раду   
 

Анкете 

Наставни предмет  
Школска 

година 
Оцена 

Студената 
Број 

студената 

Основи права 2018/2019 2018/2019 4,69 9 

Основи права 2019/2020 2019/2020 4,70 18 

Методологија правних наука 2019/2020 2019/2020 4,92 2 

Теорија права 2019/2020 2019/2020 4,79 8 

Упоредно право 2018/2019 2018/2019 5,00 5 

Упоредно право 2019/2020 2019/2020 4,25 18 

    

    

    

Остало 

 

 

4.2. Увођење нових области или наставних предмета 

 

 

 

4.3а Уџбеници  

аутори: 

наслов: 

издавач: 

ISBN: 

аутори: 

наслов: 

издавач: 

ISBN: 

 

4.3б Друга дидактичка средства 

аутори: 

наслов: 

издавач: 

ISBN: 

врста публикације: 

аутори: 

наслов: 

издавач: 

ISBN: 

врста публикације: 
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4.5. Остало 

     4.5.1. Признања, награде и одликовања за педагошки рад: 

1. 

2. 

3. 

 

4.5.2. Извођење наставе на универзитетима ван земље: 

1. Church and State in the Countries of Former Yugoslavia – a Comparative Analyse of Légal 

Frameworks and Sociological Data, на универзитету Milano Bicocca, 18. априла 2016. – у оквиру 

модула Jean Monnet EU Religious pluralism and European Integration 2016-2018. 

2. Libéralisme doctrinaire dans les Balkans du XIX siècle et origine de l'idéologisation de l’État, на 

универзитету Paris Sorbonne, 10. новембра 2016. у оквиру Séminaire commun d’EUR Orbem, 

2016-2017 (troisième année) Révolutions et contre-révolutions politiques, esthétiques, culturelles en 

Europe orientale, centrale et balkanique. 

3. Church and State in countries of Former Yugoslavia, legal and political legacy of communist 

regime, на универзитету Milano Bicocca, 9. априла 2016. у оквиру модула Jean Monnet EU 

Religious pluralism and European Integration 2016-2018. 

 

Опис 

 

Др. Божић је као учесник на модулу Jean Monnet EU Religious pluralism and European Integration 2016-2018 

у два наврата био гостујући предавач на Универзитету Милано Бикока, где је држaо предавања на тему 

односа цркве и државе у земљама бивше Југославије. 

 

У својству придруженог научног сарадника, др Божић учествује на пројектима, извођењу наставе и 

научним семинарима истраживачког центра Jean Monnet EUR Orbem, при Université Paris Sorbonne.  
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ИСПУЊЕНОСТ МИНИМАЛНИХ КРИТЕРИЈУМА (рад у настави) 

 

 

V РЕЗУЛТАТИ У РАЗВОЈУ НАУЧНОНАСТАВНОГ/УМЕТНИЧКО-НАСТАВНОГ  

ПОДМЛАТКА И УЧЕШЋЕ У КОМИСИЈАМА ЗА ОДБРАНУ ЗАВРШНИХ РАДОВА (обавезни 

услов за избор у звање редовног професора) 

 

5.1  Учешће у комисији за одбрану радова 

 
Основне студије           Укупан број менторстава: 

У табели наведите највише 5 одбрањених завршних радова 

 
Презиме и име студента 

Наслов рада, година 

одбране 
Област 

Својство 

(ментор/члан) 
1.     
2.     

Звање 
Оцена 

студената  
Уџбеник 

Остала дидактичка 

средства 

Испуњеност 

критеријума 

(ДА или НЕ) 

Доцент     

Ванредни професор 
Позитивна 

(4,72) 
монографија  

да 

Редовни професор     
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3.     
4.     
5.     

 

Мастер студије или магистарске тезе       Укупан број меноторстава:  

У табели наведите највише 5 одбрањених завршних радова 

 
Презиме и име студента 

Наслов рада, година 

одбране 
Област 

Својство 

(ментор/члан) 
1.  Вељко Синановић Нормативни и 

догматски метод 

сазнавања права уз 

посебан осврт на 

правну догматику 

Томе Живановића 

2019. 

Методологија 

правних наука 

Члан комисије 

2.     
3.     
4.     
5.     

 

Специјалистичке студије          Укупан број меноторстава: 

У табели наведите највише 5 одбрањених завршних радова 

 Презиме и име студента Наслов рада Област Година одбране 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

 

Докторске дисертације/Докторски уметнички пројекти  

                                                Укупан број менторстава: 

презиме и име студента: 

наслов рада: 

факултет (универзитет): 

област:        датум одбране: 

својство (ментор/члан):________________ 

 
презиме и име студента: 

наслов рада: 

факултет (универзитет): 

област:         датум одбране: 

својство (ментор/члан):________________ 

презиме и име студента: 

наслов рада: 

факултет (универзитет): 

област:         датум одбране: 

својство (ментор/члан):________________ 
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5.3. Испуњеност услова за менторство на докторским студијама (у складу са Стандардом 9 за 

акредитацију студијских програма докторских студија) – за избор у звање редовног професора, 

али и за избор у звање ванредног професора у пољу природно-математичких наука. 

 

Кандидат испуњава услове за ментора на докторским студијама на основу следећих објављених 

радова: 

1. Bozic, Marko, 2020, État vs Société, De l'esprit conservateur de la théorie du droit serbe du XX 

siècle, Éditions Universitaires Européennes, Saarbrücken/Riga (М12)  

2. Bozic, Marko, „Stato e Chiesa nei paesi dell’ex-Jugoslavia“, у: Stefania Ninatti (curatore), 2018, 

Pluralismo religioso e integrazione europea: percorsi di lettura, Torino, стр. 175-191. (М14) 

3. Božić, Marko, 2015, „Dušan Bataković, Les sources françaises de la démocratie serbe“, Cahiers 

balkaniques, 43, стр. 427-432. (М23) 

2. Божић, Марко., 2012, „Закон о забрани вела у француским државним школама“, 

Социолошки преглед, 4, стр. 535-559. (М24) 

3. Božić, Marko, 2020, „Intellectual History of a Textbook: Radomir Lukić’s Introduction to Law 

between Marx and Kelsen“, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, бр. 1, стр. 45-67. (М24) 

4. Божић, Марко, 2021, „Француски и српски доктринари, сличне идеје, различити 

контексти – могућност рецепције“, Токови историје, бр. 1, (рад прихваћен за 

објављивање). (М24) 

5. Božić, Marko, 2020, „O Političkoj pozadini rane srpske recepcije francuske sociološke škole i 

metoda u pravu“, Strani pravni život, 1, стр. 77-86. (М51) 

6. Božić, Marko, 2019, „Neither secular state nor laical republic? Legal position of religious 

communities in communist Yugoslavia – legal framework analysis“, Pravni zapisi, 1, стр. 40-

64. (М51) 

 

ИСПУЊЕНОСТ МИНИМАЛНИХ КРИТЕРИЈУМА  

 
Број менторстава по 

нивоима студија 

Учешће у комисијама 

по нивоима студија 

Услови за менторство на 

докторским студијама  

(ДА или НЕ) 

1. Основне:   

2. Специјалистичке:   

3. Магистарске   

4. Мастер 1  

5. 

Докторска 

дисертација/докторске 

студије: 

 Да 

 

 

VI  ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ  

6.1  Учешће у раду органа и тела факултета и Универзитета 

Орган или тело Факултет или Универзитет Период 

Савет факултета Природно-математички факултет Од 2019. до данас 

../AppData/Local/Downloads/deo%20VI_AKADEMSKA%20I%20SIRA%20ZAJEDNICA.pdf
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Универзитета у Новом Саду 

Комiсија за акредитацију  Правни факултет Универзитета 

Унион у Београду 

Од 2018. до данас 

Комисија за самовредновање Правни факултет Универзитета 

Унион у Београду 

Од. 2020 до данас 

   

 

6.2  Учешће у комисијама за изборе у звања                                 

Име и презиме кандидата Својство (председник/члан) Установа 

Драгана Мирчић Члан Правни факулет 

Универзитета Унион 

   

   

   

 

6.3  Вођење професионалних (струковних) организација или учешће у њиховом раду 

Организација Функција Период 

   

   

   

   
 

6.4  Учешће у организацији и вођењу скупова, конференција, манифестација 
Скуп, конференција, манифестација Функција Година 

Организација годишње конференције Српског 

удружења за правну и социјалну филозофију 

Work in Progress, одржане 15. јуна 2018. на 

Правном факултету Универзитета Унион.  

Организатор 2018 

Председавање сесијом EU from different 

perspectives  у окиру 4th Itinerant Summer 

University in the Balkans – The Balkan States 

and their Relationship with the EU and Regional 

International Orgnizations: Perspectives for 

Rapprochement, одржаног 25. септембра 2018. 

на Правном факултету Унион.  

Председавање 2018 

Организација међународног скупа Zadruga – 

politics and Ideology in the Balkans, одржаног 

28. Октобра 2016, на Филозофском факултету 

у Београду. 

Организатор 2016 

Организација међународног скупа Les liens 

franco-serbes : les études de droit constitutionnel 

en Serbie, одржаног 27. и 28. новембра 2015. –

на Правном факутету Универзитета у 

Београду. 

Организатор 2015 

 

 

 

 

 

6.5  Учешће у раду одбора, законодавних тела и друго 
Одбор, тело ... Врста рада Период 

   

   

   

   



 

УНИВЕРЗИТЕТ УНИОН БЕОГРАД 

 

 

 

 

6.6  Рецензије у научном часописима и остале јавне рецензије 
Часопис Категорија 

Анали правног факултета у Београду М24 

Токови Историје М24 

Правни записи М51 

Гласник Адвокатске коморе Војводине М53 

 

6.7. Подржавање ваннаставних академских активности студената 

Опис 

 

6.8. Учешће у наставним активностима које не доносе ЕСПБ бодове 

Опис 

Учесник-коментатор на промоцији књиге професора Нилса Петерсена, професора јавног и 

међународног права на Универзитету Минстер у Немачкој: Niels Petersen, Proportionality and 

Judicial Acrtivism, Cambridge University Press, 2017, одржане на Правном факулету Универзитета 

Унион, 10. маја 2018. 

 

6.9. Допринос активностима које побљшавају статус углед и статус факултета и 

универзитета 

Друго:  

Опис 

 

Личним посредовањем др. Марко Божић је омогућио закључивање споразума о сарадњи који су 

маја 2020. години потписали Правни факултет Универзитета Унион у Београду и Правни 

факултет Универзитета Бикока из Милана. На основу овог уговора почев од школске 2020/2021 

године, студенти докторских студија Правног факултета Унион имају прилику да похађају 

докторске студије упоредо са докторским студијама Универзитета Бикока из Милана, те да у 

сарадњи са два коментора, раде на изради и одбрани заједничке докторске тезе. На основу 

уговора о сарадњи, др. Марко Божић је именован за координатора овог пројекта са стране 

Универзитета Унион у Београду са задужењем да одржава везу са партнерским италијанским 

универзитетом у циљу редовног и несметаног одвијања програма ове сарадње.     

 

 

ИСПУЊЕНОСТ МИНИМАЛНИХ КРИТЕРИЈУМА  



 

УНИВЕРЗИТЕТ УНИОН БЕОГРАД 

 

 

 

Опис  

Кандидат испуњава минималне критеријуме за избор у звање ванредног професора тако што је:  

1. од избора у претходно звање објавио: 

- 2 рада из категорије М20, и то један рад из категорије М23 и један рад из категорије М24; 

- научну монографију М12 категорије из области из које се бира  

- превод научног дела у категорији оригиналних стручних остварења    

2. током целокупног изборног периода педагошки рад кандидата оцењен је позитивном оценом. 

3. учествовао у међународном научном пројекту. 

Поред објављених радова који задовољавају минималне услове за избор у звање ванредног 

професора, у изборном периоду кандидат је објавио и рад из М14 категорије и два рада из 

категорије М51, и тако и овим остварио запажене научне резултате.  

   

 

 

 

VII    СТРУЧНО-ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС 
 

7.1.  Учешће и руковођење научним/уметничким и другим пројектима 

назив пројекта: L’héritage politique de la zadruga dans l’espace sud-slave 

финансиран (од кога): Универзитет Paris Sorbonne 

врста пројекта: Научни 

период: 2014-2017. 

својство (руководилац/учесник): Ко-руководилац. 

назив пројекта: Jean Monnet EU module Religious pluralism and European Integration  

финансиран (од кога): University Milano Bicocca и Европска комисија 

врста пројекта: Научни 

период:2016-2018. 

својство (руководилац/учесник):Учесник 

 

7.2.  Обављање консултантских послова 

Опис 

 

7.3. Уређивачки послови 



 

УНИВЕРЗИТЕТ УНИОН БЕОГРАД 

 

 

 

Члан уредништва Правних записа од 2020. године (М51). 

Рад на уређивању специјалног броја (Dossier) Revue des Etudes balkaniques (4/2019) на тему 

L’héritage politique de la zadruga dans l’espace sud-slave, у издању Универзитета Париз Сорбона 

(излазак из штампе предвиђен у току 2020). 

и 

Рад на уређивању Зборника радова ΝΟΜΟΦΥΛΑΞ: Зборник радова у част Срђана Шаркића, у 

издању Правног факутета Унион и Службеног Гласника (излазак из штампе предвиђен за крај 

2020). 

 

7.4. Консултантске и сличне активности 

 

VIII САРАДЊА СА ДРУГИМ ВИСОКОШКОЛСКИМ,  НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИМ, 

ОДНОСНО ИНСТИТУЦИЈАМА КУЛТУРЕ ИЛИ УМЕТНОСТИ 

 

Координатор програма Право и плурализам (Law and Pluralism) израде заједничког доктората 

који Правни факултет Универзитета Унион остварује у сарадњи са Универзитетом Милано 

Бикока (Universita Milano Bicocca) у трогодишњем периоду 2020-2022. 



 

УНИВЕРЗИТЕТ УНИОН БЕОГРАД 

 

 

 

Опис 

На основу споразума о сарадњи који су маја 2020. години закључили Правни факултет 

Универзитета Унион у Београду и Правни факултет Универитета Бикока из Милана, од школске 

2020/2021. године, студенти докторских студија Правног факултета Унион имаће прилику да 

похађају своје докторске студије упоредо са докторским студијама Универзитета Бикока из 

Милана, те да у сарадњи са два коментора, раде на изради и одбрани заједничке докторске тезе. 

На основу уговора о сарадњи, Марко Божић је именован за координатора овог пројекта на страни 

Универзитета Унион у Београду задужен да одржава везу са партнерским италијанским 

универзитетом у циљу редовног и несметаног одвијања програма ове сарадње.     

IX   АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА (на једној страници; истаћи испуњеност тражених 

услова) 

../AppData/Local/Downloads/deo%20VII_ANALIZA%20RADA%20KANDIDATA.pdf


 

УНИВЕРЗИТЕТ УНИОН БЕОГРАД 

 

 

 

Опис 

Кандидат за ванредног професора др Марко Божић последње две године ради на Правном 

факултету Универзитета Унион у Београду у звању доцента у које је 2018. био биран, иако је већ 

тада испуњавао све обавезне услове за избор у звање ванредног професора. 

 

Његова академска остварења показује да је реч о кандидату који је стекао признање како у земљи 

тако и на међународном плану. Др Марко Божић је у протеклом периоду објавио радове на 

неколико светских језика (енглеском, француском и италијанском) у научним часописима М20 

категорије (укључујући и оне који су индексирани у Web of Science) као и иностраним зборницима 

М10 категорије и научну монографију М12 категорије на француском језику. Његови радови 

покривају теме из јавноправне области у којој се посебно специјализовао на пољу правног 

положаја верских заједница у оквирима либералног конституционализма, и из теоријскоправне 

области у којој се посебно специјализовао на пољу историје правних и политичких идеја.  

 

О међународном признању кандидата сведоче и предавања која је држао на страним 

универзитетима – Paris Sorbonne; односно у оквиру програма Jean Monnet EU Religious pluralism 

and European Integration 2016-2018, као и научно-истраживачки пројекти којима је руководио 

(Paris Sorbonne), или учествовао (Мilano Bicocca), као и конференцијама на којима је у последње 

две године узео учешћа (IYR – Lucern University). Активан је и као придружени истраживач 

сарадник по позиву неколико истраживачких центара у иностранству (ЕUR Orbem - Paris; BiLab – 

Milano Bicocca и INALKO-Paris).   

 

Кандидат је остварио и запажене научне резултате и у домаћој правној науци кроз објављивање 

научних радова у категорији М24 и М51, те учешћем на конференцијама у организацији САНУ и 

других научних институција у земљи (Правни факултет Универзитета у Београду или ПФУУБ). 

 

Квалитет његовог педагошког рада је препознат и од стране студента који су високим оцeнама 

вредновали његова предавања на свм предметима основних, последипломских и докторских 

студија на којима је ангажован.  

 

Канидад је у последње две године дао и запажени допринос раду органа ПФУУФ (комисија за 

акредитацију), као и неких других научних институција у земљи (Савет Природно-математичког 

факултета Универзитета у Новом Саду).  

 

  

Х  МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ СВАКОГ 

КАНДИДАТА ПОСЕБНО  

../AppData/Local/Downloads/deo%20VIII_MISLJENJE%20O%20ISPUNJENOSTI.pdf
../AppData/Local/Downloads/deo%20VIII_MISLJENJE%20O%20ISPUNJENOSTI.pdf


 

УНИВЕРЗИТЕТ УНИОН БЕОГРАД 

 

 

 

Опис 

 

Полазећи од критеријума који су утврђени Законом о Високом образовању (Службени Гласник РС 

бр. 88/17, 73/18, 27/18-др. закон, 67/19 и 6/20- др закон), Правилником о поступку и начину 

вредновања и квантитативном исказивању научно-истраживачких резултата истраживача 

(Службени глассник РС 24/16 и 21/17)Акту Националног савета за Високо образовање 

Минималних услова за избор у звања натавника на Универзитету (Службени гласник РС бр. 

101/15, 102/16 и 119/17) и Правилником о избору у звања наставника Универзитета Унион 

(29.05.2018), Комисија за припрему Извештаја о пријавељеним кандидатима на конкурс за избор у 

звање ванредног професора универзитета за ужу теоријскопран и јавноправну научну област, 

утврдила је да се пријавио кандидат др Марко Божић, доцент универзитета.  

 

На основу увида и анализе научног и образовног рада кандидата, Комисија је утврдила да кандидат 

др Марко Божић испуњава све обавезне услове за избор у звање ванредног професора универзитета 

за ужу теоријскоправну и јавноправну научну област и то: 

 

Испуњеност обавезних услова: Комисија констатује да кандидат др. Марко Божић испуњава све 

обавезне услове за избор у звање ванредног професора универзитета за ужу теоријскоправну и 

јавноправну област, посебно:  

 

- Да је од избора у звање доцента пре две године објавио научне радове са којима је сакупио 

29 бодова према М категоризације научних радова, укључујући научну монографију М12 

категорије, један рад категорија М 14, једна рад категорије М23 (који није био наведен нити 

бодован приликом претходног избора у звање), један рад категорије М24 и два рада 

категорије М51 чиме је испунио обавезне услове у вези са објављивањем радова М10, М20 и 

М51 категорије. 

- Да је остварио значајно оригинално стручно остварење преводом научне монографије. 

- Да је руководио или учествовао у међународним научним пројектима. 

- Да је оцењен високим оценама од стране студената у поступку евалуације из свих предмета 

које предаје на ПФУУБ. 

 

Испуњеност изборних услова. Комисија констатује да кандидат доц. Марко Божић испуњава и 

одговарајуће изборне услове за избор у звање ванредног професора универзитета за избор у ужу 

теоријскоправну и јавноправу научну област, посебно: 

 

- Да је активан учесник у домаћој и међународној научно-истраживачкој делатности. 

- Да је члан уређивачких одбора научног часописа. 

- Да је чланица више научних и професионалних удружења.  

- Да је поред ПФУУБ предавао на страним универзитетима као гостујући професор.  

- Да је активан у раду ПФУУН и других универзитета.  

 

Констатација. На основу изнетог, Комисија констатује да кандидат доц. Др Марко Божић 

испуњава све обавезне и изборне услове за избор у звање ванредног професора универзитета за 

ужу теоријскоправну и јавноправу научну област.    

XI ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ОДРЕЂЕНО ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА  



           Violeta Besirevic
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