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УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ   
ФАКУЛТЕТ: ФИЛОЗОФСКИ 
 

 

 

 

ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ 
о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадника у 

звање 

 

I. ПОДАЦИ О КОНКУРСУ 
Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке: 
Одлука Сената Универзитета број: 02/04-3.1589-122/16 од 23.06.2016 године.  
 
Ужа научна/умјетничка област: 
Етика 
 
Назив факултета: 
Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци  
 
Број кандидата који се бирају 
1 (један) 
 
Број пријављених кандидата 
1 (један) 
 
Датум и мјесто објављивања конкурса: 
Конкур је објављен 24.08.2016 године у дневном листу „Гласа Српске“, Бања Лука.  
 
Састав комисије: 

а) Проф. др Мирослав Дринић, ванредни професор Филозофског факултета 
Универзитета у Бањој Луци за уже научне области Увод у филозофију и 
Филозофија науке као предсједник комисије; 

б) Проф. др Иван Коларић, редовни професор Филозофског факултета у 



Источном Сарајеву и ФИЛУМ-а у Крагујевцу за уче научне области Етика и 
Историја филозофије као члан комисије; 

в) Проф. др Остоја Ђукић, редовни професор Филозофског факултета у Бањој 
Луци за ужу научну област Етика као члан комисије.  

 
Пријављени кандидати 
1. др Горан Стојановић  

 

II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

Први кандидат 
а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Горан (Јован и Нада) Стојановић 
Датум и мјесто рођења: 13.02.1982. године у Сарајеву  
Установе у којима је био запослен: Филозофски факултет у Бањој Луци 
Радна мјеста: - Вижи асистент за предмете који 

припадају ужој научној области 
Етике (2012 –) 

- Асистент за предмете који 
припадају ужој научној области 
Етике (2008-2012) 

Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

- Удружење за филозофију  и друштвену 
мисао, члан; 
- Универзитетско астрономског 
друштва, Бања Лука, члан; 
-  Интернационалног удружења „Nicolai 
Hartmann”, члан.  

 
 

 

б) Дипломе и звања: 
Основне студије 

Назив институције: Филозофски факултет Универзитета у 
Бањој Луци  

Звање: Професор филозофије и социологије 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2007 године. 
Просјечна оцјена из цијелог студија: 9,6 

Постдипломске студије: 
Назив институције: Филозофски факултет Универзитета у 

Бањој Луци 
Звање: Магистар филозофских наука 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2012 године. 
Наслов завршног рада: Морална филозофија Николаја 



Хартмана 
Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Филозофија; ужа научна област Етика 

Просјечна оцјена: 9,5 
Докторске студије/докторат: 

Назив институције: Филозофски факултет Универзитета у 
Бањој Луци 

Мјесто и година одбране докторске 
дисертација: 

Бања Лука, 2016 године. 

Назив докторске дисертације: Утемељење моралног суђења у 
биоетици 

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Филозофија; ужа научна област Етика 

Претходни избори у наставна и научна 
звања (институција, звање, година 
избора) 

1. Виши асистент Филозофског 
факултета у Бањој Луци (2012 –) 
2. Асистент Филозофског факултета 
Универзитета у Бањој Луци (2008-2012) 

 
 

 

в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 
Радови прије посљедњег избора/реизбора 
(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 19. или члана 20.) 

 
Радови послије последњег избора/реизбора 
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава  сврстаних  по категоријама из члана 
19. или члана 20.) 

 
- Стојановић, Горан, Биоетички дискурс, Годишњак европског дефендологија 

центра, стр. 116-125, 2014. УДК 316.774:502.12]:636.083 
Текст прати задњу половину двадесетог вијека унутар савремене моралне 
филозофије када се појављује нова дисциплина етике – примијењена етика. 
Двије најзначајније гране ове нове дисциплине су пословна и биоетичка 
област. Као феномен биоетика потиче још од Хамурабијевог закона и 
Хипократове заклетве, да би се дисциплинарно формирала и друштвено 
инстиуционализовала на просторима САД почетком седамдесетих година. 
Биоетика је мултидисциплинарна област, имајући широк интердисципинарни 
приступ она се интрадисциплинарно подијелила на медицинску етику, 
анималистичку и еколошку етику. Методолошки и теоријски одговарајући на 
своје проблеме унутар биоетике појавило се неколико супротстављених 
школа мишљења, као што су аретичка етика, деонтологија, утилитаризам, 
каузалистика, етика бриге и приступ „четири принципа”. Несумљиво је да ће 
све убрзанијим и незаустављивим развојем животних наука у двадесет и 
првом вијеку биоетика од маргиналног постати најактуелније подручје 
истраживања. 
(Члан 19.09; 6 бодова) 



 
- Стојановић, Горан, Моралност и мистицизам (етичка истраживања морала 

и религије), Социолошки дискурс број. 5, стр. 67-79, 2013. УДК 316.74:[2-
67+2-42] 
У класичној етичкој теорији уобичајило се моралност фундирати путем: 
откривења, еволуције, утилитарности, деонтологије, интуиције и мистичног 
искуства. Овај чланак посматра само задње утемељење моралног, у 
мистичном искуству. При томе се мистицизам схвата шире, па он представља 
истовјетно искуство, иако другачије изражено у езотеричном предању 
различитих религија. Етички је проблем у томе што такво искуство нужно не 
води моралности. Није оправдано, посматрајући мистицизам у цјелини, 
користити га за етичко утемељење моралности. 
(Члан 19.09; 6 бодова) 
 

- Стојановић, Горан, Персоналистичка етика Макса Шелера, Радови – 
часопис за хуманистичке и друштвене науке, број 18, стр. 187-202, 2013. УДК 
141.319.8ШЕЛЕР М. 
Овај текст бави се етичким учењем Макса Шелер који моралност жели 
базирати на суштини човјека – његовој личности. Онтолошки поредак 
свијета који је ordo amoris и којем човјек сам припада, изједначен је са 
етичким поретком вриједности. Личност представља вриједност свих 
вриједности, јер су у њој садржане све вриједности  (задовољство, корист, 
виталне, душевне и духовне) и у зависности од доминантне вриједности 
врши се и типологизација личности (хедониста, вођа, херој, геније, светац). 
Критикујући Ничеов однос према хришћанству, утилитаристички хедонизам 
и Кантов формализам, Шелер је етички релевантан зато што даје моралном 
феномену антрополошке основе, феноменолошки истражује морал и 
формира хијерархију вриједности, враћа примат емоцијама у спознаји 
вриједности које постоје објективно,  поставља питање значаја бављења 
етиком за појединца и друштво, показује да теономни карактер личности није 
ствар избора већ да је дио саме структуре човјека па је због тога за Шелера 
спасоносно знање зенит образовања и културе јер остварује највишу 
вриједност – свето. 
(Члан 19.12; 6 бодова) 
 

- Стојановић, Горан, Схватање човјека у Шелеровој фундаменталној 
антропологији, Друштво знања и личност: путеви и странпутице 
(де)хуманизације, Филозофски факултет БЛ, Новембар 2012, стр. 385-399.   
Чланак критички приказује Шелеров антрополошки пројекат који 
филозофску антропологију изједначава са метафизиком. Сумирајући сва 
досадашња учења о човјеку у идеји „свечовјека”, те изједначавајући идеју 
живота са идејом психичког, Шелер жели ријешити стари проблем дуализма 
тијела и душе. Дух који поред ума обухвата вољу и емоције даје човјеку 
ексцентричну позицију и омогућава „метакосмичку револуцију” бивајући 
принцип диференције бити човјека и бити животиње. Стваралачки дух 
индивидуума актуализира се једино као личност која се формира 



„свеобухватним образовањем”. Ово образовање утемељено је на истинском 
знању, од којег је поред научног и метафизичког најбитније религијско 
знање, које нас уједно води излазу из савремене кризе. 
(Члан 19.12; 2 бодова) 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                    20 бода 
 
 
г) Образовна дјелатност кандидата: 
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  сврстаних по 
категоријама из члана 21.) 
Кандидат је прије посљедњег избора као асистент изводио вјежбе на предметима 
првог и другог циклуса студија:  
1. Филозофског факултета: Историја филозофије 1, Историја филозофије 2, Етика 1, 
Етика 2, Савремене етичке теорије, Филозофија природе, Филозофија источних 
народа, Етика у образовању, Филозофија са етиком; 
2. Факултета политичких наука: Основе етике, Новинарска етика, Политичка етика, 
Етика у социјалном раду, Морал и политика, Цивилизација и културе, Социологија 
морала, Општа социологија; 
3. Медицински факултет Медицинска етика. 
Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број бодова сврстаних 
по категоријама из члана 21.) 
Кандидат је послије посљедњег избора као виши асистент изводио вјежбе на 
предметима првог и другог циклуса студија:  
1. Филозофског факултета: Етика 1, Етика 2, Савремене етичке теорије, Филозофија 
природе, Филозофија источних народа, Етика у образовању; 
2. Факултета политичких наука: Основе етике, Новинарска етика, Политичка етика, 
Етика у социјалном раду. 
Оцјена наставе од стране студената (Члан 25; 10 бодова) 
 

- Стојановић, Горан, ФИЛОЗОФИЈА МОРАЛА (хрестоматија текстова о 
морално-етичким проблемима), Филозофски факултет Бања Лука, 2014. 
ISBN 978-99955-59-46-5 
Ова књига представља савремени уџбеник штампана на хиљаду и двјеста 
страница у стотину поглавља, из пера шездесет и седам аутора. Текстови су 
распоређени у пет поглавља сходно самој подјели етике на дисциплине. Први 
дио састављен у седамнаест поглавља обрађује најелементарне појмове и 
уводи нас у моралну филозофију. Други дио, Морал-обичаји и етичка учења 
кроз историју, намјерно жели избјећи већ обичајну грешку свођења 
филозофије само на европски хоризонт и посматра моралност дескриптивно 
колико и теоријски, са акцентом на плуралитет историјских раздобља, народа 
и цивилизација. Ово поглавље нас води од освита људског рода као 
културног друштва у првобитним заједницама до актуелног вриједносног 
хабитуса нашег друштва и теоријских резултата савремене етике. Трећи дио, 



излаже управо етику par excellence, оно што обично сматрамо када поменемо 
ријеч етика, а то је нормативна етичка теорија. Четврти дио књиге, 
Метаетичко учење, најмање је по обиму, састављено је од седам  чланака и 
истражује метатеоријске проблеме природе моралног суђења, разријешење 
моралног  неслагања, еволуцију моралне теорије, те извођење требања из 
јесте. Задњи и најобимнији дио књиге, данас радо истраживаног подручја, су 
Проблеми примијењене етике, састављени од тридесет и четири чланка, са 
којима читалац упознаје разноврсна и контроверзна питања практичне етике. 
Крај књиге  резервисан је за два поглавља. Једно о изворима и биљешкама. И 
другог поглавља које је списак библиографских јединица моралне 
филозофије, објављене на српском и њему сродним језицима бивше 
Југославије. Књига  такође садржи тридесет примјерених илустрација чији су 
извори уредно означени.  
(Члан 21.02; 6 бодова) 

 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                  16 бодова 
 
 
д) Стручна дјелатност кандидата: 
Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.) 

Истраживачки пројекти:  
- Млади и друштвене вриједности у локалној заједници 
- Свијест о екологији у Републици Српској 
- Систем вриједности код младих у посљератној БИХ. 
-Ум, снага егзистенције и ретроградни процеси у транзиционом друштву 
(Хуманистичка основа развоја Републике Српске) 
 
Секретар Одсјека за политичке науке Факултета политичких наука у Бањој Луци 
 

Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 
(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.) 
 Секретар Одсјека за филозофију Филозофског факултета у Бањој Луци 
(Члан 22.22; 2 бода) 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                        2 бода 

 
 

III. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 
На основу анализе приложене документације Комисија закључује да се на конкурс 
пријавио један кандидат др Горан Стојановић који са укупно 38 бодова испуњава 
све потребне услове предвиђене Законом о високом образовању и Статутом 
Универзитета за избор у звање доцента.  
Кандидат посједује:  



- степен доктора филозофских наука и докторат из уже научне области Етика, 
- стручну књигу као и четири рецензирана научна рада објављена у признатим 

часописима из уже научне области Етике, 
- вишегодишње предавачко искуство, прво као асистент па онда као виши 

асистент на предметима из уже научне области Етика. 
На основу реченог, Комисија са задовољством предлаже Наставно-научном вијећу 
Филозофског факултета као и Сенату Универзитета у Бањој Луци да кандидата др 
Горана Стојановића изабере у звање доцента на ужу научну област Етика.  
 

 
 
У Бањој Луци, 28.09.2016.године 

 
 
Потпис чланова комисије: 

  

1. Проф. др Мирослав Дринић, ванредни 
професор Филозофског факултета у 
Бањој Луци, ужа научна област 
Филозофија науке и Увод у филозофију, 
предсједник; 
 
 
 

 

 
2. Проф. др Иван Коларић, редовни 
професор Филозофског факултета у 
Источном Сарајеву и ФИЛУМ-а у 
Крагујевцу, ужа научна област Етика и 
Историја филозофије, члан; 
 
 
 

 

 
3. Проф др Остоја Ђукић, редовни 
професор Филозофског факултета  у 
Бањој Луци, ужа научна област Етика, 
члан. 
 
 
 

IV.  ИЗДВОЈЕНО ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 
 
 
(Образложење члан(ов)а Комисије о разлозима издвајања закључног мишљења.) 
  



 
 
У Бањој Луци, дд.мм.20гг.године 

 
 
Потпис чланова  комисије са издвојеним 

закључним мишљењем  
1.   
2.  

 
 

 
 




