
 

Образац - 1 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ   

ФАКУЛТЕТ:  

 

 

 

 

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 Унивезитета број: 02/04-3.3050-15.1/17 од 26.10.2017.године 

 

Ужа научна/умјетничка област: 

Увод у филозофију 

 

Назив факултета: 

Филозофски факултет Бања лука 

  

Број кандидата који се бирају 

Један кандидат (1) 

 

Број пријављених кандидата 

Четири (4 ) 
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Датум и мјесто објављивања конкурса: 

Сриједа, 08. 11. 2017. године у дневном листу  „Глас српске“   

 

Састав комисије: 

а)  Проф. др Мирослав Дринић,  редовни професор, ужа научна област 

Филозофија науке,  Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, 

предсједник 

б) Проф. др Спахија Козлић, ванредни професор, ужа начна област Реторика и 

Филозофија права, Правни факултет, Унивезитет у Зеници, члан 

в)  Проф. др Зоран Арсовић, редовни професор, ужа научна област Историја 

филозофије и Онтологија,  Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, члан 

 

 

Пријављени кандидати 

1. мр Мирјана Шмитран 

2. Тамара Бијелић Ковачевић,   

3. мр Саша Ињац 

4. мр Мирослав Галић 

                                     II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

Први кандидат 

а) Основни биографски подаци : 

Име (име оба родитеља) и презиме: Мирјана (Радослав, Горана) Шмитран 

Датум и мјесто рођења: 20. 01. 1988.година, Бос. Градишка 

Установе у којима је био запослен: - 

Радна мјеста: - 

Чланство у научним и стручним 

организацијама или удружењима: 

- 
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б) Дипломе и звања: 

Основне студије 

Назив институције: Факултет Политичких наука,Универзитет 

Бања Лука 
Звање: Дипломирани политиколог, 240 ЕЦТS 

Мјесто и година завршетка:  Бања Лука, 06. 07. 2011. године 

Просјечна оцјена из цијелог студија:  8,50 

Назив институције: Факултет Политичких наука,Универзитет  

Бања Лука 
Звање: Магистар међународних односа, 60 ЕСТS 

Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 9. 06. 2016.године 

Наслов завршног рада: “Специфичности политичко-правног 

система заштите људских права и слобода 

у Босни и Херцеговини у односу на 

међународноправну заштиту“ 
Научна/умјетничка област (подаци из 

дипломе): 

Међународни односи 

Просјечна оцјена: 9,29 

Назив институције: - 

Мјесто и година одбране докторске 

дисертација: 

- 

Назив докторске дисертације: - 

Научна/умјетничка област (подаци из 

дипломе): 

- 

Претходни избори у наставна и научна 

звања (институција, звање, година избора) 

- 

  

в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 

Радови прије посљедњег избора/реизбора 

(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 19. или члана 20.) 

Нема  

Радови послије последњег избора/реизбора 

(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава  сврстаних  по категоријама из члана 19. 

или члана 20.) 

Нема  

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:  0 

 

г) Образовна дјелатност кандидата: 

Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  сврстаних по категоријама из 

члана 21.) 

Нема  
Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
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(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број бодова сврстаних по 

категоријама из члана 21.) 

Нема  

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:  0 

 

д) Стручна дјелатност кандидата: 

Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 

(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.) 

 Нема 

Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 

(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.) 

Нема  

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:  0 

 

Други кандидат 

а) Основни биографски подаци : 

Име (име оба родитеља) и презиме: Тамара (Горан, Светлана) Бијелић 

Ковачевић 
Датум и мјесто рођења: 14. 07. 1986. године, Бања Лука, општина  

Бања лука 
Установе у којима је био запослен: Гимназија Бања Лука, 

Пољопривредна школа Бања Лука,  

Музичка школа „Владо Милошевић“ Бања 

Лука 

Радна мјеста: Наставник у средњој школи   

- Професор филозофије и социологије  
Чланство у научним и стручним 

организацијама или удружењима: 

- 

  

б) Дипломе и звања: 

Основне студије 

Назив институције: Филозофски факултет, Универзитет Бања 

Лука 
Звање: Професор филозофије и социологије 

Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 09. 11. 2009.године 
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Просјечна оцјена из цијелог студија: 9,77 

9.77 х 10 = 97.7 

 

Назив институције: Филозофски факултет, Универзитет Бања 

Лука 
Звање: - 

Мјесто и година завршетка: - 

Наслов завршног рада: „Феномен краја у опусу Жана Бодријара“ 

Научна/умјетничка област (подаци из 

дипломе): 

- 

Просјечна оцјена: 10.00 

10.00 х 10 = 100 
Назив институције:  

Мјесто и година одбране докторске 

дисертација: 

- 

Назив докторске дисертације: - 

Научна/умјетничка област (подаци из 

дипломе): 

- 

Претходни избори у наставна и научна 

звања (институција, звање, година избора) 

- 

  

в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 

Радови прије посљедњег избора/реизбора 

(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 19. или члана 20.) 

Нема  

Радови послије последњег избора/реизбора 

(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава  сврстаних  по категоријама из члана 19. 

или члана 20.) 

Нема  

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:  0 

 

г) Образовна дјелатност кандидата: 

Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  сврстаних по категоријама из 

члана 21.) 

Нема  
Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број бодова сврстаних по 

категоријама из члана 21.) 

Нема  

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:  0 

 



6 

 

 

д) Стручна дјелатност кандидата: 

Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 

(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.) 

-III међународни научно-стручни скуп „Студенти у сусрет науци“, Универзитет 

Бања Лука, „Дијалог као исходиште и уточиште истине“- излагање 

-IV међународни научно-стручни скуп „Студенти у сусрет науци“, Универзитет 

Бања лука, „Деструкција стварности у савременом медијском и технолошком 

друштву“ излагање 

-Научни скуп: „Бањалучки новембарски сусрети“ Квалитет наставног и научног 

рада и болоњски процес, Филозофски факултет Бања Лука, децембар, 2017.године -

учесник 
-Пројекат “Интеграција приступа базираног на кључним компетенцијама у 

наставном процесу“, Образовни центар за демократију  и људска права „Civitas“ i 

MDG Achievement Fund – учесник 

- Обука  за програме „Основи демократије“ и „Ја грађанин“, Civitas, Бања Лука, 

октобар, 2015.године - учесник  

-Тамара Бијелић Ковачевић, Есеј; „Пјеснички станује човјек“, „Путеви“, часопис за 

књижевност, умјетност и културу, Бања Лука, 2009.год,  (75-79 стр.) 
 

Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 

(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.) 

 Нема 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:  0 

 

Трећи кандидат 

а) Основни биографски подаци : 

Име (име оба родитеља) и презиме: Саша (Мићо,Ђуја) Ињац 

Датум и мјесто рођења: 31. 10. 1976.године, Гламоч, Општина 

Гламоч 
Установе у којима је био запослен: Техничка школа Бања Лука, период од 2006 

– 2008.године  
Радна мјеста:   Спољни сарадник на пословима наставника 

стручно-теоретске наставе у саобраћајној 

струци – ваздушни саобраћај 
Чланство у научним и стручним 

организацијама или удружењима: 

-  

  

б) Дипломе и звања: 

Основне студије   

Назив институције: -Универзитет војних наука Београд    

-Филозофски Факултет, Универзитет Бања 
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Лука  
Звање: -Официр-пилот (висока спрема), 

-Професор филозофије 180 ECTS 
Мјесто и година завршетка: Београд, 1994.године 

Бања Лука,  19. 06. 2015.године 
Просјечна оцјена из цијелог студија: 9.69 

9,69 х 10  = 96.9 
Назив институције: Филозофски факултет, Универзитет Бања 

Лука 
Звање: Мастер филозофије 120 ЕСТS 

Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 24. 10. 2017.године 

Наслов завршног рада: „Платон и традиција“ 

Научна/умјетничка област (подаци из 

дипломе): 

Историја филозофије 

Просјечна оцјена: 10.00 

10.00 х 10 = 100 
Назив институције:  

Мјесто и година одбране докторске 

дисертација: 

- 

Назив докторске дисертације: - 

Научна/умјетничка област (подаци из 

дипломе): 

- 

Претходни избори у наставна и научна 

звања (институција, звање, година избора) 

- 

  

в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 

Радови прије посљедњег избора/реизбора 

(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 19. или члана 20.) 

Нема 

Радови послије последњег избора/реизбора 

(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава  сврстаних  по категоријама из члана 19. 

или члана 20.) 

Нема  

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:  0 

 

г) Образовна дјелатност кандидата: 

Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  сврстаних по категоријама из 

члана 21.) 

Нема  
Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број бодова сврстаних по 

категоријама из члана 21.) 

Нема  
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УКУПАН БРОЈ БОДОВА:  0 

 

д) Стручна дјелатност кандидата: 

Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 

(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.) 

Нема 

Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 

(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.) 

Нема  

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:  0 

  

Четврти кандидат 

а) Основни биографски подаци: 

Име (име оба родитеља) и презиме: Мирослав  (Предраг,Нада) Галић 

Датум и мјесто рођења: 11.08.1980. године, Бања Лука, општина 

Бања Лука 
Установе у којима је био запослен: Интернетска секција удружења студената 

филозофије Загреб 
Радна мјеста: -Вањски сарадник- колумниста 

Чланство у научним и стручним 

организацијама или удружењима: 

-Удружење за филозофију и друштвену 

мисао Бања Лука 

-Удружење за промовисање културе и 

мишљења Σοφία Бања Лука 

  

б) Дипломе и звања: 

Основне студије 

Назив институције: Филозофски факултет, Универзитет Бања 

Лука,  
Звање: Професор филозофије 180 ECTS 

Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 04.10.2010. године 

Просјечна оцјена из цијелог студија:  9,75 

 9.75 х 10 = 97.5 
Назив институције: Филозофски факултет, Универзитет Бања 

Лука,  
Звање: Магистар филозофије 120 ЕСТS 

Мјесто и година завршетка: 20.02.2017.године 

Наслов завршног рада: „Техника и знање у филозофији 

спекулативног реализма“ 
Научна/умјетничка област (подаци из 

дипломе): 

 Увод у филозофију, Филозофија науке 
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Просјечна оцјена: 9.94  

9.94 х 10 = 99.4 
Назив институције: - 

Мјесто и година одбране докторске 

дисертација: 

- 

Назив докторске дисертације: - 

Научна/умјетничка област (подаци из 

дипломе): 

- 

Претходни избори у наставна и научна 

звања (институција, звање, година избора) 

- 

  

в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 

Радови прије посљедњег избора/реизбора 

(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 19. или члана 20.) 

 

-Научни рад на скупу националног значаја, штампан у зборнику извода      

радова 

 

Мирослав Галић (2017). „Знати зашто и знати како: античко разумијевање 

појма технике“. Научни скуп: Бањалучки новембарски сусрети 2017: Резимеи. (стр. 

11-12). Бања Лука: Филозофски факултет. Члан 19. Став 18 (1 бод) 

      Аутор у тексту пропитује феномен технике као и њен однос према знању уопште, 

односно њену улогу у спознаји. Позиција практичног знања у процесу спознаје 

општих принципа и крајњих сврха, због чињљенице да је прије свега било ослоњено 

на искуство и случајност, у антици је било од секундарне важности. Аристотел ће као 

једну од основних ствари по којима се techne разликује од episteme истицати њен 

непрецизан карактер, који произлази из тога што је искуство увијек у односу са 

појединачним објективностима, којима недостаје прецизност коју посједује logos. Па 

ипак, за њега сама techne није изједначена са пуком случајношћу   искуства, будући да 

техничко искуство које посједују занатлије има одређени систематичан карактер, јер 

„људи од искуства одиста знају да извесна ствар постоји, али не знају зашто, док 

људи од знања  (τεχνίτας) знају и узрок постојања“. У том смислу се може рећи да 

савремена промишљања појма технике и техничког знања као инфериорног знању 

општих почела и принципа, те из таквих промишљања изведених критика истог, 

имају своју значајну предисторију.  

 

Уређивање зборника саопштења националног научног скупа 

Мирослав Галић., Александар Вучковић, Зборник радова са међународног 

студентског симпозијума „Наративи и политичка истина у контексту 

хуманистике“, Бања Лука: Филозофски факултет, 2017.  (Зборник је у процесу 

уређивања)  Члан 19. Став 28. (1 бод) 
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Радови послије последњег избора/реизбора 

(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава  сврстаних  по категоријама из члана 19. 

или члана 20.) 

Нема 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 2 

 

г) Образовна дјелатност кандидата: 

Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  сврстаних по категоријама из 

члана 21.) 

Нема  

Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број бодова сврстаних по 

категоријама из члана 21.) 

Нема    

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 0 

 

д) Стручна дјелатност кандидата: 

Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 

(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.) 

- Љетна школа „Историјски ревизионизам и актуелна криза“ Бардача,  Удружење за 

филозофију и друштвену мисао, БањаЛука, јул 2009.година  - учесник  

- Љетна школа родне равноправности, Генгер центар за једнакост и равноправност 

полова Влада Републике Српске, Бања Лука, август, 2011.године – учесник 

- Симпозијум:“Мишљење, веровање,, делање“: Филозофско орјентисање у политичкој 

ситуацији, Београд,  децембар, 2011.године  -  излагање; „As white as snow“. 

- Научни скуп:“Бањалучки новембарски сусрети“ , „Квалитет наставног и научног 

рада и Болоњски процес“, Филозфски факултет Бања Лука, децембар, 2011.године  - 

излагање; „Болоњски процес и перспективе студената“ 

- Симпозијум.“Филозофија језика – прагматика и  проблематизирањe обичног 

jезика“ Удруга студената филозофије Загреб, мај 2013.године  

- Прва филозофска школа νόημα, Никшић, мај-јуни, 2012.године  -  награда за 

најбољи есеј: „(Агон)ија слободе“ . 

-Научни скуп:“Млади научници у дијалогу“ Conrad Adenauer Stiftung, Неум, април 

2015. Година – излагање: „Мит и идентитет“ 

-Симпозијум; “Koнтрола? Слободa? Субјект?“, Удруга студената филотзофије 

Загреб, maj 2015.година – учесник. 

- Постјугословенска мировна академија, Центар за мировне студије Загреб и Мировна 

академија Сарајево, јул. 2015.година – учесник 

-Међународни студентски симпозијум „Наративи и политичка истина у контексту 

хуманистике“, Савез студената Филозофског факултета Бања Лука, мај 2017.година- 

уводно излагање. 
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-Научни скуп „Бањалучки новембарски сусрети 2017“, секција за филозофију 

„Античка филозофија и савремени свијет“, Филозофски факултет Бања Лука, 

новембар, 2017.година – излагање. 

 

  Рад у зборнику радова са међународног стручног скупа: 

 

Мирослав Галић, (2011); „Субверзивност у поп култури“  Zbornik 4. kulturološkega 

simpozija „Ure pop kulture: Balkan vrača pogled“ Društvo kulturologov Kult.co., 

Ljubljana, стр. (60-66.), Члан 22 . Став 5. (3 бода) 

    У раду аутор разматра могућности појединих феномена поп-културе, првенствено 

социјалних мрежа, као клица друштвено-политичких промјена. Кроз примјер БиХ као 

земље у којој је зацементирана структура друштвено-политичких односа један од 

главних узрока стагнације у сваком смислу, покушава се указати на 

ванинституционално дјеловање посредством друштвених мрежа као један од могућих 

начина генерисања промјена у ситуацији у којој је сваки други облик дјеловања 

самом структуром односа ефективно онемогућен. Теоријску основу за своја 

разматрања аутор покушава пронаћи у дјелима Питера Боумана, Сајмона Кричлија и 

Жака Рансијера. 

Мирослав Галић, (2014); „Нужност кoнтингенциje i птоломејскa 

контрареволуција“, Зборник са међународног симпзиja: „Филозофија и знаност“, 

Загреб,  УСФ.,  стр.(167-177.) Члан 22 . Став 5. (3 бода) 

      У рaду сe aутoр бaви сaврeмeнoм тeoриjoм спeкулaтивнoг рeaлизмa, тaчниje 

Кeнтeнoм Mejaсуoм кao мислиoцeм кojи je зaпoчeo oвaj хeтeрoдoксни „прaвaц“ у 

сaврeмeнoj филoзoфиjи. Oснoвa Mejaсуoвoг прojeктa нoвoг мaтeриjaлизмa jeстe нaпaд 

нa oнo штo сaм нaзивa – кoрeлaциoнизaм. Oвим пojмoм Mejaсу oзнaчaвa свaкo 

стajaлиштe кoje смaтрa дa ниje мoгућe гoвoрити o билo кaквoj ствaрнoсти кoja би oглa 

стajaти извaн мишљeњa, кao и дa ниje мoгућe гoвoрити и o билo кaквoм  aпсoлуту, 

будући дa je oн прoизвoд сaмoгa мишљeњa. Mejaсу ћe, критикуjући пoзициjу 

кoрeлaциoнистa пo кojимa je jeдинo штo сe мoжe мислити сaмa кoрeлaциja, пoкaзaти 

дa кoрeлaциoнизaм зaпaдa у прoтиврjeчнoст, тe сe кoрeлaциja нe мoжe мислити кao 

нужнa, вeћ сaмo кao кoнтингeнтнa. Из тoгa ћe дa извeдe зaкључaк кojи jeстe oснoвa 

њeгoвoг тeoриjскoг нaпoрa – aпсoлутну нужнoст сaмe кoнтингeнциje. Кaкo je jeдинo 

штo je нужнo сaмa кoнтингeнциja, тe нe пoстoje никaкви вjeчни зaкoни, рaзликa 

измeђу природних и субjeктивних зaкoнa сe дoвoди у питaњe. 

 

Превод изворног текста (за живе језике) у облику студије, поглавља или чланка; 

превод или стручна редакција превода стручне монографске књиге 

Бостром, Ник. (2017). „Будућност људске еволуције“. Филозофски годишњак. Година 

Х, број 10. Бањалука: Филозофско друштво РС. стр. (155-178.) ISSN: 1451-5040; УДК: 

113:[001.1+575.8; DOI 10.7251/FIG1710155B Члан 22. Став 15. (2 бода) 



12 

 

 

Бостром, Н., Роуч, Р. (2017). „Етичка питања у побољшавању човјека“. Филозофски 

годишњак. Година Х, број 10. Бањалука: Филозофско друштво РС. стр. (179-216.) 

ISSN: 1451-5040; УДК: 72+174:[316.62; DOI 10.7251/FIG1710179B Члан 22. Став 15. 

(2 бода) 

Вотсон, Ричард. (2017). Филозофско писање: Водич за професионално писање и 

објављивање. Бањалука: Филозофско друштво Републике Српске.  (Превод заједно са 

Јеленом Михајловић) ISBN 978-99955-680-3-0 Члан 22. Став 15. (2 бода) 

 

 

 Остале професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета које 

доприносе повећању угледа Универзитета 

- Организација међународног студентског симпозијума „Наративи и политичка 

истина у контексту хуманистике“ у Бањој Луци, 12. и 13. маја 2017. Члан 22. Став 

22. (2 бода) 

-Организација међународног студентског симпозијума „Мит, традиција, идентитет: 

Будућност слободе“ у Бањој Луци, 28. и 29. новембра 2014. Члан 22. Став 22. (2 

бода) 

08.03.2017, Филозофски факултет, Бања Лука, пројекат „Форум“ у организацији 

Савеза студената Филозофског факултета, предавање на тему „Антихуманизам и 

ренесанса објеката“, предавач по позиву. Члан 22. Став 22. (2 бода) 

23.12.2016, Филозофски факултет, Бања Лука, пројекат „Фил(м)озофија“  у 

организацији Удружења за филозофију и друштвену мисао, предавање на тему 

„Наука и филозофија“, организатор и предавач. Члан 22. Став 22. (2 бода) 

Ст ручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 

(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.) 

Нема 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:  20 

 

III. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

 

      

              На основу приложене документације и проведеног вредновања и бодовања 

пријављених кандидата, при чему су били узети у обзир сви аспекти њиховог успјеха 

током првог и другог циклуса студија, те постигнућа у  научној, стручној и образовној 

дјелатности, комисија је констатовала да од 4 кандидата која су се пријавила на 

конкурс њих 3 испуњава све услове  предвиђене Законом о високом образовању и 

Правилником о поступку и условима избора наставника и сарадника, док 1 кандидат 

не испуњава предвиђене услове.  
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        Ранг листа кандидата: 

1. мр Мирослав Галић,                 120.45 бодова 

2. Тамара Бијелић Ковачевић        98.85 бодова  

3. мр Саша Ињац                            98.45 бодова 

4. мр Мирјана Шмитран                       0 бодова 

            Након претходно стечених увида и процјене вриједности свих кандидата који 

испуњавју предвиђене услове комисија је једногласно дала предност Мирославу 

Галићу, магистру филозофије, те закључила да овај кандидат својом изузетном 

активношћу у домену стручне дјелатности, учешћем  у  раду, припреми и 

организацији домаћих и међународних научних  скупова, преводилачком  и 

уредничком дјелатношћу испуњава све услове за избор у звање сарадника за ужу 

научну област Увод у филозофију.  

            На основу наведених чињеница комисија предлаже Наставно-научном 

вијећу Филозофског факултета и Сенату универзитета у  Бањој Луци да 

магистра Мирослава Галића изабере у звање асистента за ужу научну област 

Увод у филозофију.       

 

У Бањој Луци, 28. 12. 2017.године 

 

Потпис чланова комисије 

Др Мирослав Дринић, редовни професор, 

ужа научна област Филозофија науке, 

Филозофски факултет,Универзитет  у  Бањој 

Луци, предсједник 

 

 

Др Спахија Козлић, ванредни професор, уже 

научне области Реторика,  Филозофија права, 

Правни факултет, Универзитет у Зеници,  

члан  

_______________________________________ 

Др Зоран Арсовић, редовни професор за уже 

научне области Историја филозофије и 

Онтологија, Филозофски факултет 

Универзитет у Бањој Луци,  члан 

_______________________________________ 
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