
И З В Ј Е Ш Т А Ј 
КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ 

 

 

I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ 

Конкурс објављен: «Глас Српске» , 11.04.2012. 
Ужа научна/умјетничка област: Политичка филозофија и Увод у филозофију 
Назив факултета: Филозофски факултет 
Број кандидата који се бирају: један (1) 
Број пријављених кандидата: три (3) 
 
 
 
II ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА  
 
Први Кандидат  

1. Основни биографски подаци 
Име, средње име и презиме: Обрад (Миладин) Цвијетић 
Датум и мјесто рођења: 05.10.1974. , Мостар 
Установе у којима је био запослен: Филозофски факултет у Бањој Луци 
Звања/ радна мјеста: Магистар филозофије, асистент на Филозофском факултету у 
Бањој Луци 
Научна/умјетничка област: Политичка филозофија 
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима: 
 

2. Биографија, дипломе и звања 
Оснвне студије: 
Назив институције: Филозофски факултет, одсјек за филозофију и социологију 
Мјесто и година завршетка: Бањалука, 2005. године са просјечном оцјеном 8,11 
 
Постдипломске студије: 
Назив институције: Филозофски факултет 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2012. Године са просјечном оцјеном 9,50 
Назив магистарског рада: „Актуелност Платоновог поимања праведности“  
Ужа научна/умјетничка област: Савремена филозофија 
 
Докторат: 
Назив институције: 
Мјесто и година завршетка: 
Назив дисертације: 
Ужа научна/умјетничка област: 
 
Претходни избори у наставна и научна звања (институција, звање и период): године 
2007. Избор у звање асистента сарадника. Ужа научна област: Посебне филозофије 
(Политичка филозофија). 
Повјерени предмети: Увод у филозофију и Руска политичка мисао.  



 
 

3. Научна/умјетничка дјелатност кандидата 
1. Радови прије последњег избора/реизбора 

 
2. Радови послије последњег избора/реизбора 
 
 Укупан број бодова: 

 
 

4. Образовна дјелатност кандидата 
1. Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
2. Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 
 Укупан број бодова: 
 

5. Стручна дјелатност кандидата  
1. Стручна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
2. Стручна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 
 Укупан број бодова: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Други Кандидат  

1. Основни биографски подаци 
Име, средње име и презиме: Алекса  (Милан) Вучен 
Датум и мјесто рођења:19.09.1984. , Приједор 
Установе у којима је био запослен: средња Угоститељско- пословна и Економска 
школа 
Звања/ радна мјеста:Професор филозофије и социологије, Професор филозофије у 
склопу модуларне наставе предмета филозофије и социологије. 
Научна/умјетничка област:  
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима: спољни сарадник 
при Дефендологија центру за безбједносна, социолошка и криминолошка истраживања 
 

2. Биографија, дипломе и звања 
Основне студије: 
Назив институције: Филозофски факултет, одсјек за филозофију и социологију 
Мјесто и година завршетка: Бањалука, 2009. године са просјечном оцјеном 8,74  
 
Постдипломске студије: 
Назив институције:ФПН Београд, мастер студије у току 



Мјесто и година завршетка:  
Назив магистарског рада:  
Ужа научна/умјетничка област:  
 
Докторат: 
Назив институције: 
Мјесто и година завршетка: 
Назив дисертације: 
Ужа научна/умјетничка област: 
 
Претходни избори у наставна и научна звања (институција, звање и период):  

 
 

3. Научна/умјетничка дјелатност кандидата 
1. Радови прије последњег избора/реизбора 

 
2. Радови послије последњег избора/реизбора 
 
 Укупан број бодова: 

 
 

4. Образовна дјелатност кандидата 
1. Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
2. Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 
 Укупан број бодова: 
 

5. Стручна дјелатност кандидата  
1. Стручна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
2. Стручна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 
 Укупан број бодова: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Трећи Кандидат  

1. Основни биографски подаци 
Име, средње име и презиме: Мирјана (Радослав) Шмитран  
Датум и мјесто рођења: 20.01. 1988. 
Установе у којима је био запослен:  
Звања/ радна мјеста: Дипломирани политиколог са 240 ЕЦТС бодова 
Научна/умјетничка област:  
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима:  
 



2. Биографија, дипломе и звања 
Основне студије: 
Назив институције: Универзитет у Бањој Луци, Факултет политичких наука 
Мјесто и година завршетка: Бањалука, 2011. Године са просјечном оцјеном 8,50 
 
Постдипломске студије: 
Назив институције: ФПН Бањалука, Политикологија, Међународни смјер у току 
Мјесто и година завршетка:  
Назив магистарског рада:  
Ужа научна/умјетничка област:  
 
Докторат: 
Назив институције: 
Мјесто и година завршетка: 
Назив дисертације: 
Ужа научна/умјетничка област: 
 
Претходни избори у наставна и научна звања (институција, звање и период):  

 
 

3. Научна/умјетничка дјелатност кандидата 
1. Радови прије последњег избора/реизбора 

 
2. Радови послије последњег избора/реизбора 
 
 Укупан број бодова: 

 
 

4. Образовна дјелатност кандидата 
1. Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
2. Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 
 Укупан број бодова: 
 

5. Стручна дјелатност кандидата  
1. Стручна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
2. Стручна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 
 Укупан број бодова: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III  ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ  
 
(Образложење приједлога Комисије, са приједлогом једног кандидата за избор и 
назнаком за које звање се предлаже.)  
На основу анализе података о научној, образовној и стручној дјелатности пријављених 
кандидата комисија закључује да кандидат Обрад Цвијетић поред тога што испуњава 
све услове предвиђене Законом о високом образовању РС и Статутом Универзитета у 
Бањој Луци посједује и највише референци за избор на радно мјесто предвиђено 
конкурсом. Комисија је једногласно закључила да наведени кандидат једини испуњава 
услове за избор у звање вишег асистента, с обзиром да је одбранио магистарску тезу и 
тиме стекао научни степен  магистар филозофије. 
Узимајући у обзир предходно наведено, комисија са задовољством предлаже 
Научно –наставном вијећу Филозофског факултета и Сенату Универзитета да мр 
Обрад Цвијетић буде изабран у звање вишег асистента за уже научне области 
Политичка филозофија и Увод у филозофију.  
 
 
 
Чланови Комисије: 
 

1. др Миодраг Живановић, редовни професор Филозофског факултета у Бањој 
Луци за уже научне области Историја филозофије ,Онтологија и Увод у 
филозофију.(предсједник) 

 
      __________________________________________ 
 

 
2. др  Бранимир Куљанин, ванредни професор Филозофског факултета у Бањој 

Луци за ужу научну област Политичка филозофија.(члан) 
 
___________________________________________ 
 
 

3. др Жељко Шкуљевић, редовни професор Педагошког факултета у Зеници за 
уже научне области Историја филозофије и Етика. (члан) 
 
___________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Бања Лука 04.06.2012. године 


