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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 у Бањој Луци, бр: 01/04-2 1730/17 од 07.06 2017 год. 
 

Ужа научна/умјетничка област: 
Политичка филозофија 

 

Назив факултета: 
Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци 

 

Број кандидата који се бирају 
1 

 

Број пријављених кандидата 
1 

  

Датум и мјесто објављивања конкурса: 
Дана 07.06.2017.године, „Глас Српске“ – дневни лист Републике Српске, Бања Лука 
и интернет страница Универзитета у Бањој Луци. 



Састав комисије: 

а) Проф. др Бранимир Куљанин, редовни професор за ужу научну област 
Политичка филозофија, Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет у 
Бањој Луци, предсједник. 

б) Проф. др Зоран Арсовић, редовни професор, уже научне области: Историја 
филозофије и Онтологија, Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет у 
Бањој Луци, члан. 

в) Проф. др Владимир Милисављевић, ванредни професор, ужа научна област 
Теорија сазнања, Универзитета у Источном Сарајеву, Филозофски факултет у 
Источном Сарајеву, члан. 
 

 

Пријављени кандидати 

Мр Обрад Цвијетић 
 
 
 
 

 

 

II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

Први кандидат 

а) Основни биографски подаци : 

Име (име оба родитеља) и презиме: Обрад (Миладин, Ђука) Цвијетић 

Датум и мјесто рођења: 05.10 1974. године, Мостар 

Установе у којима је био запослен: Универзитет у Бањој Луци 

Филозофски факултет, Бања Лука 

Радна мјеста: Асистент, Одсјек за филозофију, 
Филозофски факултет Универзитета у 
Бањој Луци, од 2007. до 2011.године.  

- Виши асистент, Студијски програм 



Филозофија, Филозофски факултет 
Универзитета у Бањој Луци, од 2012. до 
2017. године. 

Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

Удружење за филозофију и друштвену 
мисао, Бања Лука, БиХ 

  

б) Дипломе и звања: 

Основне студије 

Назив институције: Универзитета у Бањој Луци, 
Филозофски факултет 

Звање: Професор филозофије и социологије 

Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2005. 

Просјечна оцјена из цијелог студија: 8,11 

Постдипломске студије: 

Назив институције: Универзитета у Бањој Луци, 
Филозофски факултет  

Звање: Магистар филозофије 

Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2012. 

Наслов завршног рада: Актуелност Платоновог поимања 
праведности 

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Политичка филозофија 

Просјечна оцјена: 9,50 

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) 

Универзитета у Бањој Луци, 
Филозофски факултет, асистент за Ужу 
научну област Посебне филозофије, 
2007. године. 

Универзитета у Бањој Луци, 
Филозофски факултет, виши асистент за 



уже научне области: Политичка 
филозофија и Увод у филозофију, 2012. 
године. 

  

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.) 

1. Оригинални научни рад у научном часопису националног значаја 

   - Цвијетић, О. (2014), Ролсова политичка филозофија,  Крајина, Часопис за 
књижевност и културу, стр. 211-227, 2014. 

 

   У овом раду Цвијетић разматра проблеме Ролсове политичке филозофије са  
акцентом на појмове правде, либерализма, једнакости, добра, права народа и јавног 
ума. Аутор успијева актуализовати проблеме којима се Ролс бавио у своме 
филозофском опусу, показујући како је вриједно свако ново преиспитивање онога 
што се сматра парадигматичним у одређеној научној области. 

                                                                                                Члан 19, Став 9; (6 бодова) 

 

2.  Претходно саопштење 

    - Цвијетић, О. (2014), Платонова критика демократије, РАДОВИ, Часопис за 
хуманистичке и друштвене науке, стр. 155-163, 2014. године. УДК 321.01:141.7 

 

   У овом саопштењу аутор се бави Платоновом критиком демократије показујући 
њену актуелност као и неоспорни значај пропитивања појмова слободе и врлине. 
Међузависност као и неоспорни утицај једне и друге на појам правде који у  
Платоновој политичкој филозофији заузима почасно мјесто, Цвијетић на досљедан 
начин представља у овоме раду, на тај начин дајући један нов поглед на 
проблематику којом се бави. 

                                                                                                     Члан 19, Став 42; (1бод) 

 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 7 

 

 

 



г) Образовна дјелатност кандидата: 

Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  
сврстаних по категоријама из члана 21.) 

У току изборног периода у звању асистента (2007 – 2011. год.) кандидат Обрад 
Цвијетић је изводио наставу на основном студију, на Филозофском факултету 
Универзитета у Бањој Луци, на сљедећим предметима: Историја друштвених 
теорија, Политичка филозофија, Увод у филозофију, Социјална филозофија.  

Квалитет научног и педагошког рада кандидата Обрада Цвијетића на Филозофском 
факултету Универзитета у Бањој Луци оцијењен је високим оцјенама од стране 
студената, приликом евалуације наставног процеса. 

Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број 
бодова сврстаних по категоријама из члана 21.) 

У току изборног периода у звању вишег асистента (2012 - 2017. год.) кандидат 
Обрад Цвијетић је изводио наставу на основном студију, на Филозофском 
факултету Универзитета у Бањој Луци на сљедећим предметима: Политичка 
филозофија, Увод у филозофију, Филозофија образовања, Естетика. На Факултету 
политичких наука, Универзиета у Бањој Луци, кандидат Обрад Цвијетић је изводио 
наставу на предметима Увод у филозофију и Руска политичка мисао.  

Квалитет научног и педагошког рада кандидата Обрада Цвијетића на Филозофском 
факултету као и на Факултету политичких наука Универзитета у Бањој Луци, у 
периоду од 2012 до 2016, приликом евалуације наставног процеса од стране 
студената оцијењен је просјечном оцјеном  4, 26. 

 

                                                                                                Члан 25, Став 1; (8 бодова)  

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 

 

 

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:  



                           

Рб. Категорија           Опис дјелатности Бр. бодова 
1. Члан 19.  Научна дјелатност 

кандидата 
7 

2. Члан 25. Вредновање наставничких 
способности 

8 

УКУПНО 15 
 

 

 

 

 

 

 

 

III. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 
 

 

 

На објављени конкурс 07.06 2017. године за избор сарадника на ужу научну област 
Политичка филозофија, Филозофски факултет, Универзитета у Бањој Луци,  
пријавио се један кандидат магистар Обрад Цвијетић, виши асистент на уже научне 
области Политичка филозофија и Увод у филозофију, на Филозофском факултету 
Универзитета у Бањој Луци, на студијском програму Филозофија. Увидом у 
приложену документацију, Комисија је констатовала да је пријављени кандидат 
магистар Обрад Цвијетић доставио 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.  

На основу квалитативне и квантитативне анализе приложене документације, 
именована Комисија подноси Извјештај Наставно-научном вијећу Филозофског 
факултета Универзитета у Бањој Луци и Сенату Универзитета у Бањој Луци. 
Комисија закључује да магистар Обрад Цвијетић испуњава све услове предвиђене за 
избор академског особља у звање вишег асистента (реизбор у звање) - за ужу научну 
област Политичка филозофија, Студијски програм Филозофија, на Филозофском 
факултету Универзитета у Бањој Луци. 

 



На основу изнесеног, Комисија предлаже Наставно-научном вијећу 
Филозофског факултета у и Сенату Универзитета у Бањој Луци да се магистар 
Обрад Цвијетић поново изабере у звање вишег асистента за ужу научну област 
Политичка филозофија на Филозофском факултету Универзитета у Бањој 
Луци. 

 

 

У Бањој Луци, 17.10. 2017.године 

 

 

Потписи чланова Комисије: 

1.Проф. др Бранимир Куљанин, редовни 
професор,  ужа научна област Политичка 
филозофија, Универзитет у Бањој Луци, 
Филозофски факултет, предсједник 

 

 

 

2.Проф. др Зоран Арсовић, редовни 
професор, уже научне области Историја 
филозофије и Онтологија, Универзитет у 
Бањој Луци,Филозофски факултет, члан 

 

 

3.Проф.  др Владимир Милисављевић, 
ванредни професор, ужа научна област  
Теорија сазнања, Универзитет у 
Источном Сарајеву, Филозофски 
факултет, члан 

 



 


