


Састав комисије: 
а) Др Радивоје Керовић, редовни професор, ужа научна област Филозофска 
антропологија, Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет, 
предсједник 

б) Др Мирослав Дринић, редовни професор, ужа научна област Филозофија 
науке, Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет, члан 

в) Др Александар М. Петровић, редовни професор, ужа научна област 
Историја филозофије, Универзитет у Приштини, Филозофски факултет, 
Косовска Митровица, члан 

 

Пријављени кандидати 
1. Угљеша Кнежевић, ма  
2. Слађана Милин, мр  
3. Никола Чворовић 
4. Жељко Шарић, мр 
 

II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

Први кандидат 
а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Угљеша (Горан и Драгана) Кнежевић 
Датум и мјесто рођења: 19.06.1991, Бања Лука 
Установе у којима је био запослен: (Из достављених докумената није 

видљиво гдје је кандидат био запослен) 
Радна мјеста: Трговац, возач 

Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

(Из достављених докумената није 
видљиво да ли је кандидат члан научних 
и стручних организација или удружења.) 

  
б) Дипломе и звања: 
Основне студије 
Назив институције: Универзитет у Бањој Луци, Филозофски 

факултет 

Звање: Професор филозофије – 180 ECTS 

Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2014.  
Просјечна оцјена из цијелог студија: 9,22 

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

факултет 
Звање: Мастер филозофије – 300 ECTS 

Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2018. 
Наслов завршног рада: „Левинасова критика западне 

филозофије“ 



Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Хуманистичке науке – Филозофија, 
етика и религија 

Просјечна оцјена: 9,76 

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) 

Кандидат није био биран у наставна и 
научна звања. 

  

в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 
Радови прије посљедњег избора/реизбора 
(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 19. или члана 20.) 
 
Кандидат нема радова прије посљеднег избора/реизбора. 
 
Радови послије последњег избора/реизбора 
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава  сврстаних  по категоријама из члана 
19. или члана 20.) 
 
Кандидат није био биран у наставна и научна звања, па и нема објављене радове 
након посљедњег избора/реизбора. 
 

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.) 
 
Кандидат је навео да је учествовао на међународном симпозију Мит, традиција, 
идентитет: Будућност слободе на Филозофском факултету Бања Лука 2014. 
године, међутим није поднио никакав доказ о томе тако да Комисија није могла то 
разматрати. 
 
Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број бодова сврстаних 
по категоријама из члана 21.) 
 



Кандидат није имао образовну дјелатност. 
 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 0 
 
д) Стручна дјелатност кандидата: 
Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.) 
 
Кандидат није имао стручну дјелатност. 
 

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

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 0 
 
 

е) Просјечна оцјена са првог и другог циклуса студија 
Први циклус студија: 9.22 
Други циклус студија: 9.76 
Просјечна оцјена: 9.49 
Бодови на основу просјечне оцјене са првог и другог циклуса студија: 9.49 x 10 = 
94,9  

94,9 бодова (члан 26) 
 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 94.9 

 

 

Други кандидат 
а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Слађана (Раде и Нада) Милин 
Датум и мјесто рођења: 27.03.1971, Приједор 
Установе у којима је био запослен: Westminster Foundation for Democracy; 

TPO Foundation (BiH, Sarajevo); Agency 
for Cooperation, Education and 
Development, Banja Luka; Синергија, 
Бања Лука; BogArt Company, Banja 
Luka 
 

Радна мјеста: Главни експерт за израду анализе и 



препорука, асистентица, 
истраживачица, консултантица 

Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

Удружење жена судија БиХ, 
Удружење пословних жена у БиХ 

  
б) Дипломе и звања: 
Основне студије 
Назив институције: Универзитет у Бањој Луци, 

Филозофски факултет 
Звање: Професор филозофије и социологије 

(VII степен) 

Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2009.  

Просјечна оцјена из цијелог студија: 8,55 

Постдипломске студије: 
Назив институције: Универзитет у Сарајеву, Центар за 

интердисциплинарне студије 
Звање: Магистар родних студија 

Мјесто и година завршетка: Сарајево, 2013. 
Наслов завршног рада: „Перцепција родних односа у 

свакодневним активностима жена 
предузетница у БиХ“ 

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Родне студије 

Просјечна оцјена: 8,92 

Докторске студије/докторат: 
Назив институције: Универзитет у Сарајеву, Центар за 

интердисциплинарне студије (2014. ) 
Мјесто и година одбране докторске 
дисертација: 

Кандидаткиња је студент докторских 
студија. До сада је положила све 
предвиђене испите (9,00) и пријавила 
докторску дисертацију. 

Назив докторске дисертације: „Родна подјела рада: свакодневне 
активности (не)запослених жена у 
БиХ“ 

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Родне студије 

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

Кандидаткиња није била бирана у 
наставна и научна звања. 

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



Комисија није могла разматрати наведене библиографске јединице јер 
кандидаткиња није поднијела никакав доказ о томе. 
 

Радови послије последњег избора/реизбора 
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава  сврстаних  по категоријама из 
члана 19. или члана 20.) 
 
Кандидаткиња није била бирана у наставна и научна звања, па и нема објављене 
радове након посљедњег избора/реизбора. 
 

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.) 
 
Комисија није могла узети у разматрање наведену образовну дјелатност 
кандидаткиње зато што није поднијела никакву потврду о томе. 
 

Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број бодова 
сврстаних по категоријама из члана 21.) 
 
Кандидаткиња није била бирана у наставна и научна звања, па и нема образовну 
дјелатност након посљедњег избора/реизбора. 
 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 0 
 

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

Кандидатиња није имала стручну дјелатност. 
  

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

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 0 
 
 



е) Просјечна оцјена са првог и другог циклуса студија 
Први циклус студија: 8.55 
Други циклус студија: 8.92 
Просјечна оцјена: 8.73 
Бодови на основу просјечне оцјене са првог и другог циклуса студија: 8.73 x 10 = 
87,3  

87,3 бодова (члан 26) 
 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 87.3 

 

Трећи кандидат 
а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Никола (Милисав и Петра) Чворовић 
Датум и мјесто рођења: 01.01.1983., Шавник 
Установе у којима је био запослен: (Из достављених докумената није 

видљиво да ли је кандидат био 
запослен и гдје.) 

Радна мјеста: (Из достављених докумената није 
видљиво на којим мјестима је кандидат 
био запослен.) 

Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

(Из достављених докумената није 
видљиво да ли је кандидат члан 
научних и стручних организација или 
удружења.) 

  
б) Дипломе и звања: 
Основне студије 
Назив институције: Универзитет у Бањој Луци, 

Филозофски факултет 
Звање: Професор филозофије – 180 ECTS 

Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2014.  
Просјечна оцјена из цијелог студија: 9,89 

Постдипломске студије: 
Назив институције:  
Звање:  

Мјесто и година завршетка:  
Наслов завршног рада:  
Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

 

Просјечна оцјена:  

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

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.) 
 
Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број бодова 
сврстаних по категоријама из члана 21.) 
 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 0 
 
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: 0 
 
 

е) Просјечна оцјена са првог и другог циклуса студија 
Први циклус студија: 9.89 
Други циклус студија:  



Просјечна оцјена: 9.89 
Бодови на основу просјечне оцјене са првог циклуса студија: 9.89 x 10 = 98,9  

98,9 бодова (члан 26) 
 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 98.9  
 

Четврти кандидат 
а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Жељко (Мићо и Госпава) Шарић 
Датум и мјесто рођења: 11.05.1971, Травник 
Установе у којима је био запослен: Универзитет у Бањој Луци, 

Филозофски факултет (2010 ) 
Радна мјеста: 1. асистент (2010 2015), ужа научна 

област Филозофска антропологија 
2. виши асистент (2015 ), ужа научна 
област Филозофска антропологија 

Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

1. Филозофско друштво Републике 
Српске, 
2. Удружење за филозофију и 
друштвену мисао 

  
б) Дипломе и звања: 
Основне студије 
Назив институције: Универзитет у Бањој Луци, 

Филозофски факултет 
Звање: Професор филозофије и социологије 

(VII степен) 

Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2005.  
Просјечна оцјена из цијелог студија: 8,92 

Постдипломске студије: 
Назив институције: Универзитет у Бањој Луци, 

Филозофски факултет 
Звање: Магистар филозофије 

Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2014. 
Наслов завршног рада: „Сартрово схватање човјека“ 
Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Филозофија 

Просјечна оцјена: 9,50 

Докторске студије/докторат: 
Назив институције: Универзитет у Бањој Луци, 

Филозофски факултет (2018 ) 
Мјесто и година одбране докторске Кандидат је пријавио докторску тезу по 



дисертација: старом програму.  
Назив докторске дисертације: „Љубав у филозофији човјека“ 
Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Филозофија 

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

1. Универзитет у Бањој Луци, 
Филозофски факултет, асистент (ужа 
научна област Филозофска 
антропологија), 2010. 
2. Универзитет у Бањој Луци, 
Филозофски факултет, виши асистент 
(ужа научна област Филозофска 
антропологија), 2015. 

  

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

 
Оригинални научни рад у научном часопису националног значаја 

(чл. 19, т. 9) 
 

1. Шарић, Жељко. Биополитика као политичка онтологија. Крајина – часопис за 
књижевност и културу, 35‒36 (2010),  143–162. 
 

Прегледни научни рад у часопису међународног значаја или поглавље  
у монографији истог ранга 

(чл. 19, т. 11) 
 

1. Шарић, Жељко. Хуманизам, слобода и насиље: Сартр vs Ками. Слобода, насиље 
и идентитет, ур. Кристина Бојановић, Никшић: Матица српска – Друштво 
чланова у Црној Гори, (2012), 92−107. 
 

Прегледни научни рад у часопису националног значаја или поглавље  
у монографији истог ранга 

(чл. 19, т. 11) 
 

1. Шарић, Жељко. Филозофија и смрт. Путеви, 2-3, (2007), 97-110. 

 
Реализован међународни научни пројекат у својству сарадника на пројекту 

(чл. 19, т. 20) 
 

1. Biopolitische Aspekte des institutionellen Handelns, Technische  Universität  
Darmstadt  Institut  für Philosophie, Институт  за  филозофију  и  друштвену  теорију  
Београд,  Филозофски факултет Бања Лука (2013). Координатор: др Christoph 
Hubig, редовни професор Универзитета у Дармштадту. 



 
2. Критичке   и   културолошке   студије  у постјугословенском простору. 
Филолошки Факултет Бања Лука, Факултет за друштвене веде Љубљана (2011). 
Координатор: др Данијела Мајсторовић, ванредни професор Универзитета у 
Бањој Луци. 
 
Реализован национални научни пројекат у својству сарадника на пројекту 

(чл. 19, т. 22) 
 
1. Наука и транзиционо друштво, Филозофско друштво Републике Српске (2010). 
Координатор: др Радивоје Керовић, редовни професор Универзитета у Бањој 
Луци. 
 
2. Млади научници у дијалогу, Konrad Adenauer Stiftung (2015). Координатор: др 
Златиборка Попов-Момчиновић, доцент Универзитета у Источном Сарајеву. 
 

Уређивање научне монографије или тематског научног зборника 
националног значаја 

(чл. 19, т. 25) 
 

1. Шарић, Жељко, Критичка теорија друштва (уредио), Бања Лука: Удружење за 
филозофију и друштвену мисао, (2010). 
 
 
Радови послије последњег избора/реизбора 
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава  сврстаних  по категоријама из 
члана 19. или члана 20.) 
 

Научни рад на скупу међународног значаја, штампан  
у зборнику извода радова 

(чл. 19, т. 16) 
 

1. Šarić, Željko. Ljubav kao mjera ljudskosti u distopijskoj viziji Ishigura i Lanthimosa. 
27. Dani Frane Petrića, Cres: Hrvatsko filozofsko društvo, (2018), str. 115. 
 
У два дистопијска дјела Не дај ми никада да одем Казуа Ишигура и Јастог 
Јоргоса Лантимоса постојање и евидентирање љубави је мјера или увјет 
људскости која омогућава људским клоновима да буду прихваћени у људску 
заједницу или, у филму Јастог, да главни актери филма остану људи и не доживе 
трансформацију у животињу. Иако у филозофији имамо ауторе попут Фредерика 
Џејмсона који пишу о ишчезавању афективног, интимног из амбијента 
постмодерног друштва наша два аутора враћају и постављају љубав као топос 
границе која одређује што је то људска природа и на који начин се она задобија 
или губи. Насупрот ауторима попут Јиргена Хабермаса и Френсиса Фукујаме који 
заговарају да постоји нешто супстанцијално и непромјенљиво у људској природи, 



Ишигуро и Лантимос казују да је концепт људске природе порозан и да га 
одређује имање или губитак љубави. 

3 бода (чл. 19, т. 16) 
 

2. Šarić, Željko. Evolucijska teorija ljubavi. 28. Dani Frane Petrića, Cres: Hrvatsko 
filozofsko društvo, (2019), str. 97. 
 
Феномен љубави дуго је био занемариван у филозофском промишљању, изузевши 
ријетке изузетке попут Платонових дијалога Гозба и Федар те неких дјела Жан-
Жак Русоа и Спинозе. Међутим, у 20. вијеку дошло је до процвата филозофских 
истраживања љубави. Та дјела пружају занимљиве увиде, нпр. да је љубав 
увјетована слободом другога (Сартр), да је љубав изградња истине на темељу 
различитости (Бадју) и да је љубав као сусрет у онтолошкој сфери између ја и ти 
(Бубер). Ипак, већина ових разматрања запоставља еволуцијску перспективу. За 
разлику од споменутих и много прије њих, Артур Шопенхауер констатoвао је да 
је љубав епифеномен сексуалне жеље, односно воље врсте да се настави живот. У 
раду су укључени најзначајнији еволуционистички увиди, попут Триверсова 
родитељског улагања, у филозофско промишљање теорије љубави. 

3 бода (чл. 19, т. 16) 
 

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

(чл. 19, т. 18) 
 

1. Шарић, Жељко. Апорије љубави у постмодерни. Бањалучки новембарски 
сусрети 2016, Бања Лука: Филозофски факултет, (2016), стр. 13. 
 

Фредерик Џејмсон је још 1984, у есеју Постмодернизам или културна логика 
касног капитализма, писао о "ишчезавању афективног" из амбијента 
постмодерног друштва, о емоционалном сужавању или повлачењу. По Џејмсону, 
опште истањивање и заравњивање захвата цио терен људскости. Анархистички 
филозоф Џон Зерзан пише да наше афективно стање чини само ткиво и грађу 
наших живота. Нема ничег што бисмо могли доживјети непосредније од наших 
осјећања. То је нешто конститутивно, оно што нам даје "осећај" свијета, што нас 
истински повезује са стварношћу. Због суштинске важности емоција у нашим 
животима Зерзан се пита зашто је у у постмодерној филозофији у средишту 
пажње "жудња" или "завођење", а не љубав? Насупрот таквим тенденцијама, 
Зигмунт Бауман истиче постмодерну етику коју заступа Емануел Левинас гдје 
Други више неће бити онај који је плијен којим се сопство може нахранити како 
би надомјестило своје животне сокове. Умјесто тога, он ће бити чувар прага 
моралног живота. Али та Левинасова ријеч брига, по Бауману, толико зрачи 
хуманошћу да смо склони заборавити њезину готово неизбјежну склоност 
патронизирању. Наклоност није ублажавање или смиривање неједнакости – то је 
непресушни и најобилнији извор неједнакости. Поред амбивалентности појма 



брига Бауман нас суочава са још неким апоријама љубави у постмодерној култури 
попут слободе и дужности, фиксације и плутања, сигурности и неизвјесности. 
Једна од дијагноза постмодерне интимности, по Бауману, коју је потврдила и 
чувена студија Транформација интимности Ентони Гиденса, јесте да 
постмодерни животни стил тежи ослобађању од моралних присила знаних као 
оних које уједно мотивишу и спутавају Ја-Ти љубавне односе. 

1 бод (чл. 19, т. 18) 
 

2. Шарић, Жељко. Филозофија на тржишту. Бањалучки новембарски сусрети 
2018, Бања Лука: Филозофски факултет, (2018), стр. 61. 
 
Филозофија као мали партиципативни дио универзитета је данас изложена 
тржишној логици која управља економијом у свијету. Аутор je у овом реферату 
истражиo како се филозофија прилагођава и трансформише на глобалном 
тржишту роба и услуга. Анализираo jе ревитализацијu практичке филозофије кроз 
филозофско савјетовање и филозофије за дјецу. Затим, размотрио је како нови и 
стари медији утичу на статус филозофије у јавности. На крају, аутор је сагледао 
како тржишна логика утиче на положај филозофије у академском окружењу. 

1 бод (чл. 19, т. 18) 
 

Уређивање научног часописа националног значаја 
(чл. 19, т. 26) 

 
1. Филозофски годишњак бр. 10 (одговорни уредник Жељко Шарић), Бања Лука: 
Филозофско друштво Републике Српске, 2017. 

3 бода (чл. 19, т. 26) 
 

Превод изворног текста (за мртве језике) у облику студије, поглавља или 
чланка; превод или стручна редакција превода научне монографске књиге 

(чл. 19, т. 41) 
 

1. Руз, Мајкл, Озбиљно схватање Дарвина (стручна редакција превода Жељко 
Шарић), Бања Лука: Филозофски факултет Бања Лука, 2018. 
 

3 бода (чл. 19. т. 41) 
 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 14 
 
 
г) Образовна дјелатност кандидата: 
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  сврстаних по (((( ((((( уууууу ццц јјјјјј ууууујујујјјујууууу ррррррр )))))) ррррррр



категоријама из члана 21.) 
 

Други облици међународне сарадње (конференције, скупови, радионице, 
едукација у иностранству) 

(чл. 21, т. 10) 
 

1. Љетна школа „Држава – религија – модерност“ (Факултет за политичке науке 
из Београда, L'Ecole des Hautes Etudes en Science Sociales Paris, Београд, 23–30. 
септембар 2007) 

2. Научна радионица „Етика технике“, радионицу држао проф. др Кристоф Хубиг, 
шеф Института за филозофију у Штутгарту (DAAD и Филозофски факултет у 
Бањалуци, Бања Лука, 1–12. септембар 2008) 

3. Научни скуп „1989 – 2009 године преврата: почетак инклузије или екслузије?“ 
(Удружење за политичке науке из Сарајева и Heinrich Böll Stiftung BiH, Сарајево, 
19 − 20. јуни 2009) 

4. Goethe Institut Berlin, „Deutschkurs: Intensivsprachkurs I4 A2“ (стипендија 
Deutscher Akademischer Austauschdienst -DAAD, 28. август  23. октобар 2009) 

5. Трећа Пост-југословенска мировна академија „Разумијевање елемената 
колективног насиља и масовних злочина и њихових посљедица“ (Фондација 
Мировна академија, Сарајево, 18−27. јули  2010) 

6. Научни скуп „Уре попкултуре: Балкан врача поглед“ (Факултет за друштвене 
веде Љубљана и Филолошки факултет Бања Лука, Љубљана, 8–10. март 2011) 

7. Научни скуп „Слобода, насиље, идентитет“ (Друштво философа Црне Горе и 
Матица српске Црне Горе, Никшић, 29. јуни − 2. јули 2012) 

8. Научна конференција „Разматрање темељних питања односа биополитике и 
институција“ (Institut für Philosophie, Technische Universität Darmstadt, Институт за 
филозофију и друштвену теорију Београд, Филозофски факултет Бања Лука, 
Београд, 5 7. март 2013) 

9. Научна конференција „Аспекти теорије дискурса и наративни аспекти питања о 
биополитици и институцијама“, (Institut für Philosophie, Technische Universität 
Darmstadt, Институт за филозофију и друштвену теорију Београд, Филозофски 
факултет Бања Лука, Бањалука, 11 13. октобар 2013)  

10. InterDaF Leipzig, „Deutschkurs: Intensivsprachkurs I4 B1“ (стипендија Deutscher 
Akademischer Austauschdienst - DAAD, 1. јули  28. август 2014) 

 
Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број бодова 
сврстаних по категоријама из члана 21.) 
 

Други облици међународне сарадње (конференције, скупови, радионице, 
едукација у иностранству) 



(чл. 21, т. 10) 
 
1. Научна конференција „Студије ангажованости у контексту постјугословенског 
простора“, излагао рад на тему Ангажман као трансгенерацијски примјер – 
Случај Грлић (Friedrich Ebert Stiftung, Институт за филозофију и друштвену 
теорију Београд, Филозофски факултет Бања Лука, Бања Лука, 5 6. новембар 
2018) 

3 бода, (чл. 21, т. 10) 
1. Међународни симпозиј „28. Дани Фране Петрића – Ум: коеволуција биологије 
и културе“, излагао рад на тему Еволуциона теорија љубави (Хрватско 
филозофско друштво, Црес, Хрватска, 22 25. септембар 2019)  

3 бода, (чл. 21, т. 10) 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 6 
 
д) Стручна дјелатност кандидата: 
Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.) 

 
Остале професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета  

које доприносе повећању угледа Универзитета 
(чл. 22, т. 22) 

 
1. Учешће на научном скупу „Бањалучки новембарски сусрети 2010  Култура и 
образовање – детерминанте друштвеног прогреса“,  излагао рад на тему 
Филозофски филм као субверзија мејнстрим културе (Филозофски факултет Бања 
Лука, Бања Лука, 3–4. децембар 2010)  
 
2. Учешће на научној конференцији „Политике идентитета“ (Центар за 
емпиријска истраживања религије, Konrad Adenauer Stiftung, Неум, 17 ̶ 19. април 
2015)  
 
Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 
(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.) 

 
Реализован међународни стручни пројекат у својству сарадника на пројекту 

(чл. 19, т. 20) 
  
1. Бањалучки филмски камп – Филм и идентитет, Факултет политичких наука 
Бања Лука (2019), Број пројекта  1251701, Координатор: др Немања Ђукић, 
ванредни професор Универзитета у Бањој Луци. 
 

3 бода (чл. 22, т. 10) 



 
Остале професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета  

које доприносе повећању угледа Универзитета 
(чл. 22, т. 22) 

 
1. Секретар на Студијском програму Филозофија, Филозофског факултета 
Универзитета у Бањој Луци (2015 2017) 

2 бода (чл. 22, т.22) 
2. Предсједник Филозофског друштва Републике Српске од 2015. године. 

2 бода (чл. 22, т.22) 
3. Предсједник Удружења за филозофију и друштвену мисао од 2007. године. 

2 бода (чл. 22, т.22) 
4. Учешће на научном скупу „Бањалучки новембарски сусрети 2016  
Постструктурализам/ постмодерна пола вијека послије“, излагао рад на тему  
Апорије љубави у постмодерни (Филозофски факултет Бања Лука, Бања Лука, 18. 
новембар 2016)  

2 бода (чл. 22, т.22) 
5. Учешће у јавној трибини „Холокауст и научно мишљење“ (Институт за 
филозофију и друштвену теорију Београд, Jevrejski kulturni centar „Arie Livne“, 
Бања Лука, 3. децембар 2017) 

2 бода (чл. 22, т.22) 
6. Учешће на научном скупу „Бањалучки новембарски сусрети 2018  Мјесто и 
улога филозофије у савременом свијету“, излагао рад на тему Филозофија на 
тржишту (Филозофски факултет Бања Лука, Бања Лука, 16. новембар 2018)  

2 бода (чл. 22, т.22) 
7. Учешће на научној конференцији „Питање слобода у академском и јавном 
дискурсу“, излагао рад на тему Академске слободе кроз призму петиције за 
укидање учења теорије еволуције (Институт за филозофију и друштвену теорију 
Београд, Friedrich Ebert Stiftung, Бања Лука, 28 29. новембар 2019) 

2 бода (чл. 22, т.22) 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 17 
 
 

ђ) Резултати студентске анкете послије посљедњег избора: 
 
Љетни семестар 16/17 
Филозофска антропологија II, Ф1-ФАНТ2 – 4.17, Методика наставе филозофије, 
Ф1-МНФ – 4.26, Историја филозофије VI, Ф1-ИФ6 – 4.11, Историја филозофије II, 
Ф1-ИФ2 – 3.88. Просјечна оцјена: 4.10. 



 
Зимски семестар 17/18 
Историја филозофије II, Ф1-ИФ2 – 4.60, Демократија и људска права, Ф1:15:-
ДЉП – 4.86. Просјечна оцјена: 4.73. 
 
Љетни семестар 17/18 
Српска филозофија, Ф1-СРФ – 4.55, Просјечна оцјена: 4.55. 
 
Зимски семестар 18/19 
Филозофска антропологија, Ф1-ФАНТ-1 – 4.39, Историја филозофије IV, Ф1-
ИФ4-1 – 4.42. Просјечна оцјена: 4.40. 
 
Љетни семестар 18/19 
Филозофска антропологија, Ф1-ФАНТ-1 – 4.33, Српска филозофија, Ф1-СРФ – 
4.26, Методика наставе филозофије, Ф1-МНФ – 4.33, Историја филозофије IV, 
Ф1-ИФ4-1 – 4.30,  Историја филозофије II, Ф1-ИФ2 – 4.55. Просјечна оцјена: 4.35. 
 
Укупна просјечна оцјена: (4.10+4.73+4.55+4.40+4.35)/5 = 4.42 

8 бодова (чл. 25) 
 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 8 
 

е) Просјечна оцјена са првог и другог циклуса студија 
Први циклус студија: 8.92 
Други циклус студија: 9.50 
Просјечна оцјена: 9.06 
Бодови на основу просјечне оцјене свих испита са првог и другог циклуса 
студија: 9.06 x 10 = 90,6  

92,1 бодова (члан 26) 
 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 90.6  
 

 
III. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

 
На конкурс за избор сарадника за ужу научну област Филозофска антропологија, 
који је објављен 25. фебруара 2020. године у дневном листу Глас српске, као и на 
веб страници Универзитета у Бањој Луци, пријавила су се четири кандидата: 
 
Угљеша Кнежевић, Слађана Милин, Никола Чворовић и Жељко Шарић 
 
Увидом у њихове пријаве на конкурс и приложену документацију, Комисија је 
установила да кандидат Никола Чворовић не испуњава услове конкурса јер има 



завршен први циклус студија од 180 ECTS а по члану 77. Закона о високом 
образовању Републике Српске, који прописује минималне услове за избор у 
академска звања, „за асистента може бити биран кандидат који има завршен  први  
циклус  студија  са  најмање  240  ECTS  бодова  и најнижом  просјечном  оцјеном  
8,0  или  3,5“. Остали кандидати испуњавају услове конкурса. Кандидаткиња 
Слађана Милин у својој пријави навела је да има четири библиографске јединице од 
којих је једна њезин мастер рад. Комисија наглашава да се мастер рад посебно не 
бодује осим ако није објављен као монографија. И остале библиографске јединице 
кандидаткиње Слађане Милин Комисија није могла разматрати јер није приложена 
никаква документација о томе. Такође, кандидаткиња Милин је навела у пријави да 
је учествовала на неколико стручних радионица и семинара, међутим, није 
поднијела никакву потврду о томе тако да Комисија није то разматрала. 
 
На основу вредновања научне, образовне и стручне дјелатности кандидата, као и на 
основу њиховог просјека оцјена, Комисија је успоставила сљедећу ранг листу: 
 

1. Жељко Шарић, 135,6 бод 
2. Угљеша Кнежевић, 94,9 бодова 
3. Слађана Милин, 87,3 бода 

 
У  складу  са Законом  о  високом  образовању  Републике  Српске,  Статутом 
Универзитета  у  Бањој  Луци  и  Правилником  о  поступку  и  условима  избора 
наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци, Комисија сматра да Жељко 
Шарић испуњава све услове за поновни избор у звање вишег асистента за ужу 
научну област Филозофска антропологија. 
 
Ријеч је о кандидату који је 2015. изабран у звање вишег асистента за ужу научну 
област Филозофска антропологија  на Филозофском  факултету Универзитета у 
Бањој Луци и који је у протеклом периоду, својим цјелокупним радом на 
Студијском програму Филозофије Филозофског факултета у Бањој Луци, исказао 
стручност и одговорност. Жељко Шарић је остварио високу укупну просјечну 
оцјену са 1. и 2. циклуса студија. У протеклом периоду учествовао је на научним 
скуповима, стручним пројектима и показао веома добре наставничке способности. 
Поред тога, Жељко Шарић је урадио дипломски рад и магистарски рад из уже 
научне области Филозофске антропологије и тренутно пише докторску дисертацију 
из исте области.  
 
Комисија  сматра  да  су и Угљеша Кнежевић и Слађана Милин  добри  кандидати,  
који су са високим просјеком завршили студије првог и другог циклуса. Слађана 
Милин је завршила магистарске студије и тренутно похађа докторске студије, али 
оба студија су из уже научне области Родних студија. Оба ова кандидата имају 
знатно мањи укупни збир бодова од Жељка Шарића, који већ ради као виши 
асистент на Студијском програму Филозофије Филозофског факултета 
Универзитета у Бањој Луци. 
 
Због  свих  наведених  чињеница,  Комисија  предлаже  Наставно-научном  вијећу 




