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конкурсног материјала и писање Извјештаја за избор у академска звања у саставу:        
 
1. Проф. др Владимир Милисављевић, ванредни професор за ужу научну    
област Спознајна теорија; Филозофски факултет Пале Универзитета у Источном 
Сарајеву, предсједник; 

 
2. Проф. др Милена Карапетровић, редовна професорица за ужу научну област 
Онтологија; Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци, члан; 
 
3. Проф. др Мирослав Дринић, редовни професор за ужу научну област 
Филозофија науке; Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци, члан. 
 

       
Пријављени кандидати 
 
1. др Саша Лакета 
 

 

II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

 

 

      

а) Основни биографски подаци :       
Име (име оба родитеља) и презиме: Саша (Мирјана, Раде) Лакета 
Датум и мјесто рођења: 07.02.1976. Коњиц. 
Установе у којима је био запослен: Филозофски факултет Универзитета у Бањој 

Луци 
Радна мјеста:  

- Асистент, Одсјек за филозофију,  
Филозофски факултет Универзитета у Бањој 
Луци, 2007-2012. 
- Виши асистент, Студијски програм 
Филозофија,  Филозофски факултет 
Универзитета у Бањој Луци, 2012-2017. 
- Доцент, Студијски програм Филозофија,  
Филозофски факултет Универзитета у Бањој 
Луци, 2017-2022. 
 

Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

 
- Удружење за филозофију и друштвену 
мисао, Бања Лука, БиХ. 
- Српско филозофско друштво, Република 
Србија. 



        
б) Дипломе и звања:       
Основне студије 

Назив институције: Филозофски факултет Универзитета у Бањој 
Луци 

Звање: Професор филозофије и социологије 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 20.02.2006. год. 
Просјечна оцјена из цијелог студија: 9,11 

Постдипломске студије: 
Назив институције: Филозофски факултет Универзитета у Бањој 

Луци 
Звање: Магистар филозофије 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 13.05.2011. год. 
Наслов завршног рада: Хусерлова критика позитивизма 
Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Филозофија: Ужа научна област Спознајна 
теорија 

Просјечна оцјена: 9,87 
Докторске студије/докторат: 

Назив институције: Филозофски факултет Универзитета у Бањој 
Луци 

Мјесто и година одбране докторске 
дисертација: 

Бања Лука, 30.11.2016. год. 

Назив докторске дисертације: Хјум и трансцендентална филозофија 
Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Филозофија: Ужа научна област Спознајна 
теорија 

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

 
- Филозофски факултет Универзитета у 
Бањој Луци, асистент за ужу научну област 
Историја филозофије, 14.09.2007. год. 
- Филозофски факултет Универзитета у 
Бањој Луци, виши асистент за ужу научну 
област Спознајна теорија, 25.01.2012. год. 
- Филозофски факултет Универзитета у 
Бањој Луци, доцент за ужу научну област 
Спознајна теорија, 29.06.2017. год. 
 

        
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 научном скупу националног значаја, штампан у цјелини 
 

 



Лакета, С. (2009). Особености појма форма Кантове прве критике,  Зборник радова са 
Научног скупа Бањалучки новембарски сусрети - Научна и духовна утемељеност 
друштвених реформи (27-28 новембра), књига 10, (161-170 стр.), Филозофски факултет 
Универзитета у Бањој Луци. 
                                                                                                                Члан 19, тачка 17. 

 
Лакета, С. (2011). Култура, напредак, образовање,  Зборник радова са Научног скупа 
Бањалучки новембарски сусрети – Квалитет наставног и научног рада и болоњски 
процес (16-17 новембра), књига 12, (469-480 стр.), Филозофски факултет Универзитета 
у Бањој Луци. 
                                                                                                                Члан 19, тачка 17. 
 
Лакета, С. (2012). Хајдегерова критика трансценденталнога Ја, Зборник радова са 
Научног скупа Бањалучки новембарски сусрети – Друштво знања и личност: путеви и 
странпутице (де)хуманизације (02-03 новембра), књига 13, (331-341 стр.), Филозофски 
факултет Универзитета у Бањој Луци. 
                                                                                                                Члан 19, тачка 17. 
 
Лакета, С. (2013). Хусерлова критика теоријскосазнајног позитивизма,  Зборник радова 
са Научног скупа Наука и традиција, књига 7, Том 2, (191-202 стр), Универзитет у 
Источном Сарајеву, Филозофски факултет.  
                                                                                                                Члан 19, тачка 17. 
 
Лакета С. (2015). Скептицизам: стјециште слободе и нужности при теоријској употреби 
ума, Зборник радова са Научног скупа Наука и слобода, књига 9, Том 2, (184-192 стр.), 
Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет. 
                                                                                                                Члан 19, тачка 17. 
 

 
Оригинални научни рад у научном часопису националног значаја 

 
 

Лакета, С. (2016). Хјумово поимање уобразиље сагледано у контексту Кантове 
трансценденталне концепције, Радови, Часопис за хуманистичке и друштвене науке, 
бр.24 (89-107), Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет. 
                                                                                                                  Члан 19, тачка 9. 

 
 

Кратко или претходно саопштење 
 

Лакета, С. (2012). Рефлексија и свијет живота – прилог феноменологији сазнања – 
Радови, Часопис за хуманистичке и друштвене науке, бр.16 (167-177), Универзитет у 
Бањој Луци, Филозофски факултет. 
                                                                                                                Члан 19. тачка 42. 



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

 
Оригинални научни рад у научном часопису међународног значаја 

 
1. Лакета, С. (2021). Поједини аспекти самореферентне природе основних принципа 
сазнања у Фихтеовој и Кантовој трансценденталној концепцији, у, Синеза (год. 2 бр. 2): 
Часопис за друштвене и хуманистичке науке, Бања Лука, стр. 69-81.  
 
Водећи се промишљањима везаним за поједине аспекте самореферентне природе 
основних принципа сазнања које затичемо у Фихтеовој и Кантовој трансценденталној 
концепцији, кандидат покушава показати да проблем самореферентности можемо 
искористити и као добру полазну позицију за темељније промишљање 
трансценденталне позиције уопште, али и као мјесто на којему се критици појединих, 
саморазумљивих, полазишта традиционалне, докантовске, филозофије, може 
приступити на један другачији и ефикаснији начин. Насупрот суспстанцијалистичким 
филозофским концепцијама, које су, било да полазе из емпиристичког било из 
рационалистичког филозофског околишта, претпостављале заједничко онтолошко 
извориште у којему је, са мањом или већом извјесношћу, требало изнаћи одговоре на 
највећи дио филозофских запитаности, трансценденталисти тврде да основни принципи 
сазнања могу да се искажу као принципи само у случају када се њихова упоришна или 
референта тачка неупитно испостави као битно њихова, аутономна и неодвојива, одлика 
и када се датост предмета сазнања испостави као њихов конститутивни/конструктивни 
резултат.  
Кандидат, на том трагу, форсира проблем апофатичке природе самореферентности и са 
њим битно повезан проблем практичког карактера трансценденталних принципа 
сазнања, али и питање оправдања теоријскосазнајне предности самореферентних 
принципа. Посљедње питање кандидат покушава разријешити позивајући се на 
неколико основних мотива које можемо изнаћи у Кантовој критици Хјумовог 
психологизма. 
                                                                                             Члан 19, тачка 8. (10 бодова) 
 
 
2. Лакета, С. (2021). Неколико аспеката Фихтеовог поимања природе и улоге 
трансценденталне аперцепције: Сучељавање са Хегелом, у, Синеза (год. 2 бр. 1): 
Часопис за друштвене и хуманистичке науке, Бања Лука, стр. 73-84. 
 
Кандидат, супротно Хегелу, који већ у првим реченицама Увода у Феноменологију духа 
Кантову филозофију ограничава предикатима критицистичког скептицизма и еголошког 
психологизма, тврди да Фихте покушава изнаћи филозофске аргументе који би Кантов 
трансцендентални систем, управо, ослободили, или удаљили од таквих ограничења. 
Фихтеово настојање да се Кантов критицизам појми и саопшти на начин који је 
ослобођен скептичких и психологистичких преостатака једно је од лица његовог 
разумијевања духа, а не слова Кантове филозофије, а једно од најбитнијих обиљежја 
таквог приступа, инсистира кандидат, лежи у посебностима присутним приликом 



Фихтеовог разумијевања природе и улоге трансценденталне аперцепције. У раду се, 
даље, упорeђују поједини елементи Хегеловог и Фихтеовог приступа Кантовој 
филозофији и упућује на неколико битних аспеката Фихтеовог (не)еголошког 
разумијевања трансценденталне аперцепције, а све то у сврху прецизнијег одмјеравања 
удаљености између Фихтеове и Хегелове идеалистичке позиције. Конкретно, кандидат 
тврди да је Фихтеов трансцендентални идеализам ближи Хегеловом апсолутном 
идеализму у мјери у којој је Фихтеово поимање природе трансценденталнога Ја 
удаљено од еголошких теоријскосазнајних концепција. 
                                                                                             Члан 19, тачка 8. (10 бодова) 
 

 
Научни рад на научном скупу националног значаја, штампан у цјелини 

 
1. Лакета, С. (2021). Особености Хусерлове критике Хјумовог сензуализма у дјелу 
Формална и трансцендентална логика, у, Зборник радова са научног скупа Бањалучки 
новембарски сусрети, Бања Лука, стр. 267-280. 
 
У дјелу „Формална и трансцендентална логика“ Хусерл ће изнијети тврдњу да Хјумову 
филозофију можемо означити као историјско-филозофско мјесто у којему се предио 
конститутивно-интенционалног, изворног и непосредног, искуства, по први пут јасно 
појављује као централни проблем  филозофских  пропитивања.  Велики  број  ставова  
присутних  у  појединим  дијеловима  „Расправе  о људској природи“, напомиње 
кандидат позивајући се на Хусерла, упућују на то да се све оно што је објективно, дато, 
по-себи, сада исказује у конкретности чисте еголошке интериорности. Цјелокупност 
„објективног“ се појављује као интендирана и на одређени начин опажена захваљујући 
субјективној генези. Идеја иманентне трансценденције и конститутивних аката свијести 
присутна је, по Хусерловим ријечима, у Хјумовој „Расправи о људској природи“, а само 
сензуалистички преостаци Хјумове филозофије нису дозволили да се та идеја у 
потпуности искаже. Кандидат у раду покушава разјаснити наведену Хусерлову критику 
Хјумове филозофије и показати да Хјумове сензуалистичке преостатке не би требало 
разумјети само као тачку разилажења Хусерлове и Хјумове мисли, него и као мјесто на 
којему се Хјум понајвише приближио кључним апоријама трансценденталне 
феноменологије. 
                                                                                                 Члан 19, тачка 17. (2 бода) 
 
 
2. Лакета, С. (2020). Ексцентрична позиционалност човјека (о филозофији Хелмута 
Плеснера), у, Зборник радова са научног скупа Наука и стварност, Пале, стр. 21-36. 
 
Кандидат у раду покушава показати епистемолошке мотиве који су усмјерили 
Плеснерову мисао ка прихватању и форсирању феномена живота као централног 
филозофског појма, при чему ће посебну пажњу посветити утицају Хусерлове ране, 
дескриптивне, феноменологије. Даље, а на основу Плеснеровог одређења човјека као 
ексцентрично позиционираног бића, кандидат настоји показати на који се начин овако 
специфично дефинисина „суштина“ људске природе испоставља као предрефлексивни,  
биолошки, услов могућности културних творевина. На основу свега наведеног, 



кандидат покушава да се јасно дефинише најопштији тон и карактер Плеснерове 
филозофије тј. да понуди одговор на питање да ли се Плеснеровој мисли недвосмислено 
могу придодати предикати сцијентистичког позитивизма – духа времена важећег за 
савременост - или је, насупрот, Плеснерова филозофија један од ријетких покушаја да 
се оно што је ствар метафизике изнађе и искаже као неизоставни елемент 
најприземнијих, биолошких елемената људске природе.  
                                                                                                 Члан 19, тачка 17. (2 бода) 
 
3. Лакета, С. (2017). Особености Хјумовог приступа проблему извијесности математике 
и математичких принципа у дјелу Расправа о људској природи, у, Зборник радова са 
научног скупа Наука и стварност, Пале, стр. 123-142. 
 
Кандидат тврди да насупрот „Истраживању о људском разуму“, у којему се математика 
поима у виду саморазумљивог, аутономног, аксиоматског система, Хјумови ставови 
везани за питање услова могућности унутрашње, аналитичке, дедуктивне, 
општенужности и извјесности математике, унутар „Расправе о људској природи“, 
задобијају одлике отвореног теоријскосазнајног проблема. Ријеч је о истом оном 
проблему који ће, напомиње кандидат, Хусерл, читајући Хјума, у „Кризи европских 
наука’’ назвати „банкротом објективног сазнања’’. Расправа..., не тврди ни аналитичку 
општенужност и извјесност математичких принципа – законитости математике тек 
треба да се докажу и изведу из принципа људске природе – ни општенужност и 
извјесност њихове примјене у искуству. Кандидат у раду настоји да упути на 
теоријскосазнајно мјесто у Расправи… у којему је Хјумов скептички став о математици 
изузетно близак једном дијелу ставова двадесетовијековне физике, али и да на основу 
таквог Хјумовог приступа математици, упути на евентуалну предност Хјумових налаза 
у односу на филозофске ставове истог или сличног тематског предзнака. * 
 * Напомена: Рад је објављен у мају 2017. год, мјесец дана прије одлуке о претходном избору у звање 
(одлука од 29.06.2017. год.) и три мјесеца послије завршетка конкурса за претходни извор у звање 
(16.02.2017. год.). С обзиром да рад није могао бити уврштен у конкурсни материјал за претходни избор у 
звање – конкурс је завршен три мјесеца прије објављивања рада -  уврштен је у конкурсни материјал за 
овај избор.                                                                                                  
                                                                                                 Члан 19, тачка 17. (2 бода) 
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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 (2007-2012) кандидат је изводио наставу на 
основном студију, на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци на сљедећим 
предметима: Историја филозофије 2, Логика са методологијом, Филозофија науке. 
- Квалитет научног и педагошког рада кандидата Саше Лакете на Филозофском 
факултету Универзитета у Бањој Луци оцијењен је високим оцјенама од стране 



студената, приликом евалуације наставног процеса. 
 
У току изборног периода у звању вишег асистента (2012-2017) кандидат је изводио 
наставу на основном студију, на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци 
на сљедећим предметима:  Логика 1, Логика 2, Основе метафизике, Филозофија науке, 
Филозофија технике, Теорија сазнања. На Факултету политичких наука, кандидат је 
изводио наставу из предмета Увод у филозофију. 
- Квалитет научног и педагошког рада кандидата Саше Лакете на Филозофском 
факултету Универзитета у Бањој Луци, у периоду од 2012 до 2016, 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.) 
 
1. У току изборног периода у звању доцента (2017-2022) кандидат је изводио наставу на 
Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци на сљедећим предметима: Логика 
1, Логика 2, Критичка теорија друштва, Савремене епистемолошке теорије и Теорија 
сазнања. 
 
2. На Факултету политичких наука, кандидат је изводио наставу из предмета Етика, 
Политичка етика и Новинарска етика. 
 

 
Вредновање наставничких способности 

 
Квалитет научног и педагошког рада кандидата Саше Лакете на Филозофском 
факултету Универзитета у Бањој Луци, у периоду од 2017. год. до 2021. год, према оним 
студентским анкетама које су валидне, оцијењен је просјечном оцјеном 4,87. 
                                                                                                               Члан 25 (10 бодова) 
 

 
Менторство кандидата за степен другог циклуса 

 
1. Анa Галић (2020). Основни проблем спознаје у филозофији Жан-Пол Сартра (Мастер 
програм Филозофије Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци)  
                                                                                                                Члан 21.13 (4 бода) 
 

 
Члан комисије за одбрану рада другог циклуса 

 
1. Кристина Новаковић (2021). Хајдегерово тумачење пјесништва (Мастер програм 
Филозофије Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци)  
                                                                                                                Члан 21.14 (2 бода) 



 
 
2. Марко Богичевић (2021). Машина – непокренути покретач (Мастер програм 
Филозофије Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци) 
                                                                                                                Члан 21.14 (2 бода) 
 

 
Менторство кандидата за завршни рад првог циклуса 

 
1. Срећко Ковачевић (2019). Генеза и форма Археологије знања Мишела Фукоа. 
                                                                                                                  Члан 21.18 (1 бод) 
 
2. Никола Богичевић (2020). Симетрична онтологија Бруна Латура. 
                                                                                                                  Члан 21.18 (1 бод) 
 
3. Дражен Црномат (2019). Теодор Адорно – Критичка теорија друштва. 
                                                                                                                  Члан 21.18 (1 бод) 
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д) Стручна дјелатност кандидата:       
Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.) 
  
1.  Пројекат: Критичке и културолошке студије у постјугословенском простору 

- Врста пројекта: истраживачко развојни 
- Наручилац: Министарство науке и технологије РС 
- Руководилац: проф. др Данијела Мајсторовић 
                                                                                                            Члан 22.12 

2.   Пројекат: Филозофија и техника 
      - Врста пројекта: истраживачко развојни 
      - Наручилац: Министарство науке и технологије РС 
      - Руководилац: проф. др Зоран Арсовић 
                                                                                                                  Члан 22.12 

   
3. Научни скуп: Критичке и културолошке студије у постјугословенском простору, 
Факултет за друштвене науке Љубљана – учесник и излагач. 
                                                                                                                               Члан 22.22 
 
4. Секретар студијског програма Филозофија Филозофског факултета Универзитета у 
Бањој Луци. 
                                                                                                                               Члан 22.22 



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

Остале професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета које 
доприносе повећању угледа Универзитета 

 
1.  Руководилац студијског програма Филозофија, Филозофског факултета у Бањој 
Луци, 2019-2020. 
                                                                                                                Члан 22.22 (2 бода) 
 
2.  Члано Организационог одбора научног скупа „Бањалучки новембарски сусрети“. 
                                                                                                                Члан 22.22 (2 бода) 
 
3. Члан радне групе за иновирање курикулума Студијског програма филозофија. 
                                                                                                                Члан 22.22 (2 бода) 
 
4. Члан комисије за издавачку дјелатност и рад библиотеке Филозофског факултета у 
Бањој Луци. 
                                                                                                                Члан 22.22 (2 бода) 
 
5.  Члан Савјета за науку Филозофског факултета у Бањој Луци. 
                                                                                                                Члан 22.22 (2 бода) 
 
6. Рецензирање научних радова у часопису Синеза. 
                                                                                                                Члан 22.22 (2 бода) 
 
7. Пленарно излагању на регионалној студентској конференцији: Универзитет у Бањој 
Луци – Филозофски факултет – Конференција „Људска природа у друштвено-
хуманистичким наукама“ (2019) 
                                                                                                                  Члан 22.2 (2 бода) 

 
 

Рад у зборнику радова са националног стручног скупа 
 
 
1. Лакета, С. (2018). Осврт на савјетовање филозофских факултета Републике Србије, 
Црне Горе и Босне и Херцеговине на тему: Идеја филозофског факултета и савремени 
универзитет, у, Зборник радова са савјетовања: Идеја филозофског факултета и 
савремени универзитет, Филозофски факултет у Палама, стр. 63-66. 
                                                                                                                  Члан 22.6 (2 бода) 
 
2. Лакета, С. (2018). Критичко мишљење и национални идентитет - кратак осврт на 
Адорново поимање негативне дијалектике -, у, Зборник радова са научног скупа 



Академије наука и умјетности Републике Српске: Српска филозофија и филозофија код 
Срба, АНУРС РС, Бања Лука, стр. 167 – 175. 
                                                                                                                  Члан 22.6 (2 бода) 
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III. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

      

 
На објављени конкурс за избор наставника за ужу научну област Спознајна теорија,  
Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци, пријавио се један кандидат, доц. 
др Саша Лакета. Пријављени кандидат је запослен на Филозофском факултету 
Универзитета у Бањој Луци у звању доцента за ужу научну област Спознајна теорија. 
Комисија је констатовала да кандидат испуњава све опште и посебне услове предвиђене 
конкурсом, Законом о високом образовању Републике Српске и Статутом Универзитета 
у Бањој Луци и дала детаљну оцјену његових референци, поштујући при томе 
Правилник о поступку и условима избора наставника и сарадника на Универзитету у 
Бањој Луци. 

Увидом у научну дјелатност констатујемо да је након посљедњег изора у звање 
кандидат објавио два оригинална научна рада у часопису од међународног значаја и три 
научна рада на научном скупу од националног значаја, из уже научне области Спознајна 
теорија. За научну дјелатност кандидат је бодован са 26 бодова. 

Увидом у образовну дјелатност констатујемо да је након посљедњег избора у звање 
кандидат наставио квалитетно да обавља образовну дјелатност на Универзитету што 
доказују високе оцјене студентских анкета. Такође, кандидат је имао успјешно 
реализовано менторство кандидаткиње за степен другог циклуса студија, учешће у 
комисијама за степен другог циклуса студија и менторства на првом циклусу студија.  
За образовну дјелатност кандидат је бодован са 21 бодом. 

   Увидом у стручну дјелатност констатујемо да је након посљедњег ибора у звање 
кандидат наставио да објављује стручне радове, као и да обавља остале професионалне 
активности на Универзитету и ван Универзитета, а које доприносе повећању угледа 
Универзитета (обављање функције руководиоца Студијског програма филозофија, 
чланство у комисијама и радним групама на Филозофском факултету и рецензирање 
научних радова). За стручну дјелатност кандидат је бодован са 18 бодова. 

   Према ближим условима које прописује Правилник о поступку и условима избора 
наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци, кандидат је, у времену од 
посљедњег избора у звање, за научну, образовну и стручну дјелатност прикупио укупно  
65 бодова. 
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