
 
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 Универзитета у Бањој Луци, бр: 02/04-3.3050-15.1/17 од 26.10.2017.г. 
 
Ужа научна/умјетничка област: 
Историја филозофије 
 
Назив факултета: 
Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци 
 
Број кандидата који се бирају 
1 
 
Број пријављених кандидата 
1 
 
Датум и мјесто објављивања конкурса: 
8.11.2017. дневни лист „Глас Српске“ као и интернет страница Универзитета у БЛ 
 
Састав комисије: 

а) проф. др Радивоје Керовић, редовни професор за уже научне области 
Историја филозофије и Филозофска антропологија, Филозофски факултет у 
Бањој Луци, предсједник 

б) проф. др Миодраг Живановић, редовни професор за уже научне области 
Историја филозофије и Онтологија, Филозофски факултет у Бањој Луци,члан 

в) проф. др Александар Петровић, ванредни професор за уже научне области 
Историја филозофије и Естетика, Филозофски факултет у Косовској 
Митровици, члан 



 
 
Пријављени кандидати 
 
1. мр Милијана Сладојевић-Малеш 
 
 
 

II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

Први кандидат 

а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Милијана (Душан и Мара) Сладојевић-

Малеш 
Датум и мјесто рођења: 04.12.1981. Бихаћ, БиХ 
Установе у којима је био запослен: Филозофски факултет, Бања Лука 
Радна мјеста: - Асистентица, Одсјек за филозофију, 

Филозофски факултет у БЛ, од 2007. до 
2011. године 
- Виша асистентица, Одсјек за 
филозофију, Филозофски факултет у БЛ, 
од 2012. до 2017. године 
 

Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

- Филозофско друштво Републике 
Српске 
- Удружење за филозофију и друштвену 
мисао, Бањалука, БиХ 

  
б) Дипломе и звања: 
Основне студије 

Назив институције: Универзитет у Бањој Луци, Филозофски 
факултет  

Звање: Професор филозофије и социологије 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2006. године 
Просјечна оцјена из цијелог студија: 9,38 

Постдипломске студије: 
Назив институције: Универзитет у Бањој Луци, Филозофски 

факултет 
Звање: Магистар филозофије 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2011. године 
Наслов завршног рада: Трансцендентални и спекулативни ум у 

свјетлу животног и историјског ума. 
Класична њемачка филозофија у 
тумачењу Хосеа Ортеге и Гасета 

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Историја филозофије 

Просјечна оцјена: 9,87 



Докторске студије/докторат: 
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.) 

1. Сладојевић-Малеш, М. (2010): „Кант и његова околност“, у: Филозофски 
годишњак бр.8, Бања Лука: Филозофско друштво Републике српске, стр. 137 – 
168.  
Оригинални научни рад у научном часопису националног значаја, чл.19. став 9;  
 
2. Сладојевић, М. (2007): „Положај жена са инвалидитетом у БиХ; Јесу ли 
двоструко дискриминисане?“, у: Зборник радова Жена у друштву, Бања Лука: 
Филозофски факултет Бања Лука, стр. 80 – 84. 
 Кратко или претходно саопштење, чл. 19. став 42;  
 
3. Сарадник на научном пројекту Критичке и културолошке студије у 
постјугословенском простору (2011, носиоци пројекта Филолошки Факултет Бања 
Лука и Факултет за друштвене науке Љубљана) 
Реализован међународни научни пројекат у својству сарадника на пројекту, чл. 19, 
Став 20.  
 
4. Сарадник на научном пројекту Наука и транзиционо друштво (руководилац 
проф. др Радивоје Керовић, 2010, носилац пројекта Филозофско друштво РС) 
Реализован национални научни пројекат у својству сарадника на пројекту, чл. 19, 
Став 22. 
 
5. Сарадник на научном пројекту Одговорност науке у савременом друштву 
(руководилац проф. др Мирослав Дринић, 2009, носилац пројекта Филозофско 
друштво РС) 
Реализован национални научни пројекат у својству сарадника на пројекту, чл. 19, 
Став 22. 
 
6. Сарадник-истраживач на пројекту чији су резултати објављени као The Silent 
Majority Speaks: Snapshots of  Today and Visions of the Future of the Bosnia-
Herzegovina, UNDP, 2007. (носилац истраживања Oxford Research International, 
наручилац UNDP, суфинансијер Royal Netherlands Government) 
Није научни пројекат 
Радови послије последњег избора/реизбора 
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава  сврстаних  по категоријама из члана 
19. или члана 20.) 



1. Сладојевић-Малеш, М. (2017): „Темељни појмови филозофије Хосеа Ортеге и 
Гасета“, у: Филозофија је дјело (зборник радова), Загреб: Хрватско филозофско 
друштво/Учитељски факултет Свеучилишта у Загребу, стр. 347–364. 
 
У овом раду ауторка приказује основне филозофске појмове/теме шпанског 
мислиоца Хосеа Ортеге и Гасета . Намјера рада је двострука: прво, пружити увид у 
теме и проблеме којима се овај (код нас мало познати) мислилац бавио; и друго, 
омогућити заинтересованим за даља трагања добар оквир и оријентир којим би се 
могли брже и лакше кретати кроз обиман опус овог мислиоца. Сљедећи појмови 
приказани су развојно и уз одговарајуће референце у изворној литератури: 
аутентичност и неаутентичност, друштво, филозофија, генерације, идеје и увјерења, 
масе, образовање, околност, перспективизам, историјски ум, животни ум, радикална 
стварност, техника, умјетност. 
 
Прегледни научни рад, члан 19. став 29; (3 бода) 
 
2. Сладојевић-Малеш, М. (2015): „Класични њемачки идеализам у тумачењу 
Ортеге и Гасета“, у: Филозофска истраживања 140, год. 35, вол. 4, Загреб: 
Хрватско филозофско друштво, стр. 617 – 634. 
 
Ауторка  у овом раду приказује особености Ортегине рецепције Кантове и Хегелове 
филозофије. С једне стране, показује да је за Ортегино разумијевање Кантове 
филозофије једна од пресудних чињеница та да је Кант био Нијемац и човјек 
модерног доба. С друге стране, приказује и зашто је „коперникански обрт“ у 
Кантовој филозофији за Ортегу најхрабрији преокрет у људској историји те како га 
Ортега конкретно разумијева. У дијелу рада посвећеном рецепцији Хегелове 
филозофије приказано је како се неке од Хегелових идеја о филозофији историје 
појављују у Ортегином концепту историјске науке, тј. како их он разумијева, 
преузима, критикује, тумачи и преиначује. 
 
Оригинални научни раду научном часопису међународног значаја, чл.19. став 8; (10 
бодова) 
 
3. Сладојевић-Малеш, М. (2012): „Слободнији него што осјећамо. Могуће 
читање слободе код Фукоа“, у: Друштво знања и личност: путеви и 
странпутице (де)хуманизације (зборник радова), Бања Лука: Филозофски 
факултет, стр. 419–426. 
 
Полазећи од  Фукоове констатације да смо слободнији него што то осјећамо, у раду 
се испитује слобода у њеном конститутивном односу према моћи (односима моћи) 
али и као стална провокација унутар односа моћи и оно што им увијек измиче. 
Испоставља се да тако схваћена слобода није слобода друштва нити слободно 
друштво него онтолошка могућност враћена појединцу. Она није обећање будућег 
стања него стална, овдје и сада увијек присутна могућност да се одбије бити оно 
што се јесте, да се олабави или пробије затварање у идентитет(е) те да се буде „ван 
себе“. 
Научни рад на научном скупу националног значаја, штампан у цјелини, чл.19. став 
17; (2 бода) 
 
4. Учесник на научном пројекту Biopolitische Aspekte des institutionellen Handelns 



(2013, Stabilitätspakt Südosteuropa - DAAD-Sonderprogramm ''Akademischer Neuaufbau 
Südosteuropa'', носиоци пројекта Technische Universität Darmstadt Institut für 
Philosophie, Институт за филозофију и друштвену теорију Београд, Филозофски 
факултет Бања Лука) 
Реализован међународни научни пројекат у својству сарадника на пројекту, чл. 19, 
Став 20. (3 бода)  
 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 18 
 
 
 
 
 
 
 
г) Образовна дјелатност кандидата: 
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  сврстаних по 
категоријама из члана 21.) 
1. У току изборног периода у звању асистентице (2007-2011) кандидаткиња 
Милијана Сладојевић-Малеш изводила је наставу на основном студију Одсјека за 
филозофију, на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци, на сљедећим 
предметима: Увод у филозофију, Филозофска антропологија 1 и 2, Историја 
филозофије 3 
 
2. Конференција Kritične in kulturne študije v post-jugoslovanskem prostoru, 
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, 27–30. 10. 2010. у организацији 
Филолошког факултета Бања Лука и Факултета за друштвене науке из Љубљане – 
излагач 
Други облици међународне сарадње (конференције, скупови, радионице, едукација у 
иностранству), Члан 21, Став 10. 
 
3. Краће студијске посјете Институту за филозофију у Штутгарту (2009. и 2010. 
године) 
Други облици међународне сарадње (конференције, скупови, радионице, едукација у 
иностранству), Члан 21, Став 10. 
 
4. Семинар Етика технике, prof. dr Christoph Hubig, шеф Института за филозофију у 
Штутгарту (Бања Лука, 01–12. 09. 2008) у организацији DAAD и Филозофског 
факултета у Бањалуци (сарадник у организацији – учесник); 
Други облици међународне сарадње (конференције, скупови, радионице, едукација у 
иностранству), Члан 21, Став 10. 
 
5. Научна конференција Француска мисао XX вијека, Бања Лука, 19–23. 11. 2007, 
Удружење за филозофију и друштвену мисао (сарадник у организацији - 
модератор); 
 



6. Међународни научни скуп Марксово насљеђе, Бања Лука, 03–04. 05. 2007, 
Удружење за филозофију и друштвену мисао (сарадник у организацији - 
модератор); 
Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број бодова сврстаних 
по категоријама из члана 21.) 
1. У току изборног периода у звању више асистентице (2012-2017) кандидаткиња 
Милијана Сладојевић-Малеш изводила је наставу на основном и постдипломском 
студију Одсјека за филозофију, на Филозофском факултету Универзитета у Бањој 
Луци, на сљедећим предметима: Историја филозофије 3, Историја филозофије 4, 
Историја Филозофије 5, Основе метафизике, Онтологија, Марксистичка филозофија 
 
Квалитет научног и педагошког рада кандидаткиње Милијане Сладојевић-Малеш, у 
периоду од 2012. до 2017. године, приликом евалуације наставног процеса од стране 
студената оцијењен је просјечном оцјеном 4,49  
 
Вредновање наставничких способности, Члан 25. (8 бодова) 
 
2. Конференција „Аспекти теорије дискурса и наративни аспекти питања о 
биополитици и институцијама““, Бањалука, 11-13.10.2013. у организацији DAAD 
и Филозофског факултета у Бањалуци – учесник 
 
Други облици међународне сарадње (конференције, скупови, радионице, едукација у 
иностранству), Члан 21, Став 10. (3 бода) 
 
3. Конференција „Биоетика, право, техника““, Дармштат, 10-12.07.2013. у 
организацији DAAD и Technische Universität Darmstadt Institut für Philosophie – 
излагач 
 
Други облици међународне сарадње (конференције, скупови, радионице, едукација у 
иностранству), Члан 21, Став 10. (3 бода) 
 
4. Конференција „Разматрање темељних питања односа биополитике и 
институција“, Београд, 5-7.03.2013. у организацији DAAD и Института за 
филозофију и друштвену теорију Београд – излагач  
 
Други облици међународне сарадње (конференције, скупови, радионице, едукација у 
иностранству), Члан 21, Став 10. (3 бода) 
5. Просјек оцјена са првог и другог циклуса студија  
Просјечна оцјена кандидаткиње на првом циклусу студија: 9,38 
Просјечна оцјена кандидаткиње на другом циклусу студија: 9,87 
Просјечна оцјена кандидаткиње на првом и другом циклусу студија: 9,63 
Бодови остварени на основу просјека оцјена: 9,63x10=96,3 
Члан 26.(96,3 бода) 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 113,3 
 
д) Стручна дјелатност кандидата: 



Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.)
 

Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 
(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.)

 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 

 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА:  
Други кандидат и сваки наредни ако их има (све поновљено као за првог кандидата) 

 
 

III. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

На објављени конкурс 08.11.2017. године за избор сарадника на ужу научну област 
Историја филозофије пријавила се једна кандидаткиња, мр Милијана Сладојевић-
Малеш, виша асистентица на Студијском програму филозофије (научна област 
Историја филозофије) Филозофског факултета у Бањој Луци. Увидом у приложену 
документацију, комисија је констатовала да је пријављена кандидаткиња мр 
Милијана Сладојевић-Малеш доставила сва неопходна документа предвиђена 
Конкурсом и да испуњава све опште и посебне услове предвиђене Конкурсом, те 
чланом 77. Закона о високом образовању Републике Српске и Статутом 
Универзитета у Бањој Луци.  
Укупан број бодова који је кандидаткиња освојила 
 

Рб. Категорија Опис дјелатности Бодови 
1. Члан 19. Научна дјелатност кандидата 18 
2. Члан 21. Образовна дјелатност кандидата 9 
3. Члан 25. Вредновање наставничких способности 8 
4. Члан 26. Просјек оцјена 96,3 
УКУПНО 131,3 

 
 
Узимајући у обзир да кандидаткиња испуњава све опште и посебне услове 
предвиђене конкурсом, Законом о високом образовању РС и Статутом 
Универзитета у Бањој Луци, комисија са задовољством предлаже Наставно-
научном вијећу Филозофског Факултета и Сенату Универзитета у Бањој Луци 
да мр Милијану Сладојевић-Малеш поново изабере у звање више асистентице 
на научној области Историја филозофије на Студијском програму филозофије  
Филозофског факултета у Бањој Луци.  
Уколико се на Конкурс пријавило више кандидата у Закључном мишљењу обавезно је навести ранг 
листу свих кандидата са назнаком броја освојених бодова, на основу које ће бити формулисан 
приједлог за избор 

 
 
У Бањој Луци, 16.01.2018. године 

 
 
Потпис чланова комисије 

1.  
2.  



3.  
4.  
5.  
6.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


