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УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ   
ФИЛОЗОФСКИ 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: 
Сенат Универзитета у Бањој Луци, одлука бр. 02/04-3.4241-83/14  од  27. 11. 2014. 
 
Ужа научна/умјетничка област: 
Онтологија 
 
Назив факултета: 
Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци 
 
Број кандидата који се бирају 
1 (један)  
 
Број пријављених кандидата 
1 (један) 
 
Датум и мјесто објављивања конкурса: 
17. 12. 2014. , Глас Српске, Бања Лука; Универзитет у Бањој Луци – www.unibl.rs 
 
Састав комисије: 

а) Др Миодраг Живановић, редовни професор, Филозофски факултет 
Универзитет у Бањој Луци, ужа научна област Онтологија и Историја 
филозофије, предсједник 

б) Др Лино Вељак, редовни професор, Филозофски факултет Свеучилиште у 
Загребу, ужа научна област Онтологија, члан 

в) Др Зоран Арсовић, ванредни професор, Филозофски факултет Универзитет у 
Бањој Луци, ужа научна област Историја филозофије и Онтологија,  члан 
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Пријављени кандидати 
 

1) др Милена Карапетровић 
 
 
 

II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

Први кандидат 

а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Милена (Бранка и Данило) 

Карапетровић 
Датум и мјесто рођења: 09. 03. 1971., Доња Јурковица, Босанска 

Градишка 
Установе у којима је био запослен: Филозофски факултет Универзитет у 

Бањој Луци 
(1999 – ) 
Медиа центар Прелом, 1997 – 1999. 
Глас српски, 1994 – 1997. 

Радна мјеста: Филозофски факултет 
Доцент (2010 – ) 
Виши асистент (2005 – 2010.) 
Асистент (1999 – 2005.) 
Медиа центар „Прелом“ 
Главна и одговорна уредница 
Глас српски 
новинарка 

Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

- International Association of Women 
Philosophers (IAPh) e. V, (Berlin)   
-The U.S. Exchange Alumni Association in 
B&H (Sarajevo) 
 

  
б) Дипломе и звања: 
Основне студије 
Назив институције: Филозофски факултет Универзитет у 

Бањој Луци 
Звање: професор филозофије и социологије 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 1998. 
Просјечна оцјена из цијелог студија: 8,12 

Постдипломске студије: 
Назив институције: Филозофски факултет Универзитет у 

Бањој Луци 
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Звање: магистар филозофских наука 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2004. 
Наслов завршног рада: „Проблеми слободе код Хегела – обале 

(не)срећних острва“ 
Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

филозофија; ужа област Oнтологија 

Просјечна оцјена: 9,00 
Докторске студије/докторат: 
Назив институције: Филозофски факултет Универзитет у 

Бањој Луци 
Мјесто и година одбране докторске 
дисертација: 

Бања Лука, 2009. 

Назив докторске дисертације: „Филозофске основе идеје Европе и 
европског идентитета“ 

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Филозофија; ужа област Oнтологија 

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

Универзитет у Бањој Луци Филозофски 
факултет: 
-доцент  (од 27. 05. 2010.) 
-виши асистент (од 09. 02. 2005. 
асистент (од 01. 12. 1999.) 

  
в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 
Радови прије посљедњег избора/реизбора 
(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 19. или члана 20.) 
 
1)„Филозофија постмодерне и идеја Европе“, у: Наука и савремени друштвени 
процеси, књига 8,  том I,  Бања Лука: Филозофски факултет, 2007., (објављено 
2008.), стр. 301-315., оригинални научни рад; ISBN 978-99938-34-80-9; COBISS.BH-
ID 887576 
                                                                                                                                     19/17  
2)„Феминистички дискурс у филозофији – Симон де Бовоар“, Радови, Год 10, бр. 11, 
Бања Лука, 2008., стр. 91-104., оригинални научни рад; UDK 316. 346. 2: 1; ISSN 
1512-505 X; COBISS.RD-ID 4230680  
                                                                                                                                      19/9  
3)Она има име (о филозофији и феминизму), Бијељина: Удружење жена „Лара“; 
Бања Лука: Арт принт, 2007., научна књига националног значаја; ISBN 978-99938-
40-83-1; COBISS.BH-ID  433944, 238 стр. 
                                                                                                                                      19/6  
4)„'Чисти језик' и 'језичке игре'“,  (коауторка Наташа Вилић), Радови, Год 9, бр.10, 
Бања Лука, 2007., Филозофски факултет, стр. 149-163., оригинални научни рад; 
UDK 81: 14 VITGENŠTAJN 2; ISSN 1512-505 X;  COBISS.RD-ID 4236568 
                                                                                                                               19/9; 23/1  
5)„Једна могућа скица за промишљање европског идентитета. О идеји слободе код 
Хегела“, у: Наука и образовање, књига 6, том I, Бања Лука: Филозофски факултет, 
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2005., (објављено 2006.), стр. 411-429., оригинални научни рад; ISBN 99938-34-54-8; 
COBISS.BH-ID 169240 
                                                                                                                                      19/17  
6)„Пандорина пјесма: сусрет филозофске традиције и феминистичке теорије“, у: 
Традиција и савременост, књига 5, том II,  Бања Лука: Филозофски факултет, 2004., 
(објављено 2005.), стр. 679-691., оригинални научни рад; ISBN 99938-34-45-9 
                                                                                                                                      19/17  
7)„Сјећање без предрасуда (О Хегелу на крају вијека)“, Хелиос, бр. 1-2, Бања 
Лука,1999., стр. 134-142.; кратко претходно саопштење 
                                                                                                                                      19/42    
Радови послије последњег избора/реизбора 
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава  сврстаних  по категоријама из члана 
19. или члана 20.) 
(Филозофија) 
1)У лавиринтима бића. Онтолошка расправа, Бања Лука: Филозофски факултет 
Универзитет у Бањој Луци; Графид, 2014., научна монографија националног 
значаја; ISBN 978-99955-59-45-8;    COBISS.RS-ID 4519192; 147 стр. 
Ова је је књига по свом карактеру увод у онтологију, приручник с елементима 
поузданог водича кроз најтежа питања цјелокупне (посебно теоријске) филозофије. 
Полази се од увида према коме се онтологију као дисциплину у данашњој 
филозофији може одредити сумирањем њених различитих одређења и утицаја кроз 
развој филозофије, те сагледавањем њеног односа спрам других дисциплина. 
Проблематизујући метаморфозе главних онтолошких појмова ауторка узима у обзир 
чињеницу да су главни проблеми филозофије највећим дијелом већ назначени, 
уоквирени, дјелимично или у потпуности у античком периоду. Настојање да те 
проблеме и њима адекватне појмове допунимо, преформулишемо и протумачимо 
представља актуелан задатак. Говорећи о савременој филозофији ауторка истиче 
како плуралност, перспективизам вишегласје у далеко већој мјери обиљежавају 
филозофију него што је то било у свим ранијим периодима њене историје. Оно што 
се данас може означити као губљење снаге и моћи филозофије, а исказано је кроз 
мноштво праваца и приступа, ваља проматрати сасвим другачије као нову основу од 
које ће се почети уважавајући управо све те различите погледе. Књига има 147 
страна, састоји се од увода и пет поглавља: 1-Лица бића: онтологија – општа 
разматрања; 2-Умијеће размрсивања чворова: метафизика Имануела Канта; 3-Лет 
Минервине сове: Хегел, Хајдегер, Хартман, Хусерл; 4-Разумијевање и живот: језик, 
тумачење, страност, егзистенција; 5-Пукотине, фрагменти, дисконтинуитети: 
постмодерна и феминистичка филозофија.  
                                                                                                                    19/3 (10 бодова) 
2)Чежња за Европом (Филозофске основе идеје Европе и европског идентитета), 
Бања Лука: Филозофски факултет Универзитет у Бањој Луци; Арт принт, 2010., 
научна књига националног значаја; ISBN 978-99955-59-05-2; COBISS.BH-ID 
1561368; 238 стр. 
Настојања да се проникне у тајну идентитета  и  самобитности европског духа за 
филозофску мисао представљају прворазредну задаћу и чин прегнућа чији домети 
сваки пут изнова, колико год да подастиру нове одговоре и  виђења,  са друге стране 
исто тако, отварају невиђене дилеме дајући  потицаје за нова пропитивања. Ауторка 



5 
 

књиге потпуно је свјесна како је Европу и идеју Европе  тешко или уопште 
немогуће  разумјети без константног увирања у саме    темеље и без пропитивања  
њене историје и филозофске предаје. Филозофски рам  унутар кога се маркира и 
смјешта истраживање о Европи у овој књизи није представљало борнирање граница 
досегнутих резултата истраживања, већ је послужило за назначавање простора 
нових промишљања и сучељавања различитих филозофских,  културолошких и 
идеолошких концепција. Од самог почетка ауторка  у формулисању својих 
темељних поставки узима у обзир и валоризује кака класичну тако  модерну и 
постмодерну европску мисао фокусирајући се на најодсудније тачке преокрета у 
мишљењу током дуге европске историје. Књига има 238 страна, а текст је 
распоређен у оквиру четири сљедећа поглавља: 1-Постмодерна Европа и европска 
постмодерна; 2-Идеја Европа; 3-У потрази за (европским) идентитетом; 4-
Сусрет/сукоб онтолошког и политичког. 
                                                                                                                      19/6 (8 бодова) 
3)“О рационалном добру и слободи трагом Ролсове Теорије правде”, у: Кристина 
Бојанић (ур.): Слобода – насиље – идентитет, Никшић: Матица српска - Друштво 
чланова у Црној Гори, 2012, стр. 34-47; оригинални научни рад; UDK 14 Rols. Dž. 
UDK 123.1; ISBN 978-9940-580-20-9; COBISS.CG-ID 20891408 
У овом раду прегледно су изложене тек двије од многих важних тема којима се Џон 
Ролс бавио у оквиру своје политичке филозофије. Ријеч је о одређењима основних 
слобода и добра као рационалности  првенствено онако како су предочене у Теорији 
правде. Умјесто заузимања одређене позиције у оштро подијељеним групама 
Ролсових критичара и интерпретатора, а само уз кратке осврте на касније Ролсове 
текстове и интерпретације његове филозофије, овдје је главни циљ био подсјетити 
на значај Ролсових главних идеја и могућности њиховог новог преиспитивања након 
четири деценије од објављивања Теорије правде. 
                                                                                                                   19/15 (5 бодова)  
4)“У сјени аватара – О (ре)конструкцији женског идентитета”, Филозофска 
истраживања, год. 32, св. 1, Загреб, 2012., стр. 31-47; прегледни чланак; UDK 
141.72: 159.923.3; ISSN 0351-4706 
Питање женског/женских идентитета  позиционирано је у самом центру расправе о 
идентитету уопште. Самим својим заснивањем феминистичке (и касније) родне 
теорије дале су један од најважнијих подстицаја за преиспитивање проблема 
идентитета. У кратком периоду (свега неколико деценија) женски идентитет у 
теоријским расправама је прошао пут од  оцртавања и формирања (конструкције) до 
преиспитивања властитих граница (деконструкције). Уласком у институције женски 
идентитет постаје не само формално равноправан, већ и бирократизован. Између 
теоријског и практичног одвија се тако драма недоречености женског идентитета 
заробљеног у плурализмима индивидуалног и групног, националног и 
мултикултуралног. Поставља се питање: да ли нам сада треба и реконструкција 
женског идентитета? 
                                                                                                                 19/11 (10 бодова) 
5)“Флуидност – главна карактеристика (пост)модерне културе?“, у: Култура и 
образовање – детерминанте друштвеног процеса (достигнућа, домети, 
перспективе), Књига 11,  Бања Лука: Филозофски факултет, 2010., (објављено 
2011.), стр. 25-35; оригинални научни рад; ISBN 978-99955-59-22-9;   COBISS.BH-ID 
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2402328 
У овом тексту представљене су главне теме којима се бави један од најзначајнијих 
теоретичара данас – Зигмунт Бауман. Појавност деконструктивног, која више није 
на маргинама испољава се кроз живот и мисао који стално постижу ново убрзање, а 
управо то као да желимо заобићи и занемарити.  
Бауман је 2000. године објавио књигу Флуидна модерност у којој управо нуди нову 
одредницу друштва у коме живимо и у бројним каснијим радовима наставио са 
истраживањем овог проблема. Попут Ентони Гиденса и Улриха Бека,  радије 
умјесто да говори о постмодерној, наглашава карактеристике друге или неке нове 
модерне, али заправо је ријеч о савременим токовима који битно обиљежавају наше 
животе у посљедњих неколико деценија и још више у посљедњих неколико година. 
                                                                                                                         19/17 (2 бода) 
6)“Од емпиризма и рационализма  до Кантове и Хегелове филозофије”, Радови, год 
15, бр. 13, Бања Лука, 2010., стр. 27-43.; оригинални научни рад; UDK 14 HEGEL; 
ISSN 1512-505 X; COBISS.RD-ID 4215064 
Ауторка у тексту разматра утицај теорија представника емпиризма и рационализма 
на развој филозофских система у класичном њемачком идеализму. Управо су они 
омогућили велики повратак филозофији послије вијекова служења теологији, уз 
знатан замах који дају научна открића и вјеру у разум и знање, а даље од 
оностраног. Повратком  на рационално, устоличењем знања које ће бити 
примјењиво, разматрањем методе, постављањем на трон оног Ја од кога све полази 
и све му се враћа ови филозофи вратили су снагу филозофији и поново указали на 
њен значај, отварајући пут исказивању надмоћи европског духа у новом добу. 
Указујући на важност историјско-филозофског истраживања овдје се наглашава у 
којој мјери је значајно стално пропитивање изван граница филозофских 
дисциплина. 
                                                                                                                       19/9 (6 бодова)
7)“Моћ мишљења – одмак од реформског као идеолошког”, у: Научна и духовна 
утемељеност друштвених реформи, Књига 10,  Бања Лука: Филозофског факултет, 
2009., (објављено 2010.), стр. 139-152., оригинални научни рад; ISBN 978-99955-59-
11-3;   COBISS.BH-ID 1814552 
Ауторка расправља о реформи и идеологији која нас води ка оном што је суштинско 
у те двије ријечи – промјени и идеји. Живот и снага мишљења почива у сталном 
мијењању путева према истини и свијету идеја, а само у једном тренутку може бити 
заустављено и умирено када се спусти на тло политичких конструкција. Филозофија 
опстаје и данас управо зато што остаје при пропитивању саме себе и својих домета, 
упркос томе што се чини да је и сама у кризи или да се претвара у нешто себи 
страно. То се може видјети пратећи траг текстова филозофа Теодора Адорна и 
Јиргена Хабермаса, који настоје да одговоре на питање: „чему још филозофија?“ 
                                                                                                                       19/17 (2 бода) 
(Феминистичка и родна теорија) 
8)Панић Бабић, Биљана; Карапетровић, Милена; Љубишић, Сања и др.: Бања Лука: 
знамените жене у историји града, Бања Лука: Народна и универзитетска 
библиотека Републике Српске, 2014., научна књига нациналног значаја 
(коауторство); ISBN 978-99938-30-75-7; COBISS.RS-ID 4529688  
Публикација представља прво научни утемељено и систематско истраживање 
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заслужних жена у историји Бање Луке. У обзир је узет период од самог оснивања 
града – 1494. године до краја Другог свјетског рата (1945. године), при чему свакако 
треба нагласити да није било могуће направити свеобухватно истраживање живота 
свих жена које су допринијеле развоју града, јер је свако истраживање нужно 
ограничено доступношћу докумената и архивске грађе до које се тешко долази. У 
оквиру ове публикације Милена Карапетровић је ауторка два поглавља: Гизела 
Јанушевски – прва дипломирана докторица (стр. 51-62) и Глумице бањолучког 
позоришта од 1930. до 1945. године (стр. 162-175). Књига има 222 стране и резултат 
је заједничког рада рада петочланог ауторског тима. 
                                                                                                                  19/6; 23/3 (4 бода)
9)“The view from Semi-Periphery – About Feminism and Gender Education in Bosna and 
Herzegovina”, u: Mirjana, Adamović et al. (eds.): Young Women in Post-Yugoslav 
Societies: Research, Practice and Policy, Загреб: Институт за друштвена истраживања; 
Сарајево: Центар за људска права Универзитет у Сарајеву, 2014., стр. 43-69; 
оригинални научни рад; ISBN 978-953-6218-56-1; ISBN 978-9958-541-12-4 
У тексту ауторка разматра стање родне неравноправности у Босни и Херцеговини 
првенствено се фокусирајући на оно што су достигле у свом дјеловању женске 
невладине организације и на који начин је то довело и до стварања услова за 
увођење институционализованог родног образовања у форми првих 
женских/феминистичких/родних курсева на универзитетима и оснивање првог и 
јединог програма Родних студија. У закључку је наглашено у којој мјери је и даље 
проблематично говорити о роду и родном образовању када то истовремено 
укључује и ентузијам који би се могао повезати са представницама првог таласа 
феминизма, и активизам својствен другом таласу и дилеме око теоретског 
позиционирања карактеристичног за трећи талас феминизма и постмодерно доба. 
Текст слиједи феминистичку епистомологију која настоји уважити и значај 
контекста и улогу субјекта који промишља и свијест о другачијој позицији унутар 
канонских академских истраживања. 
                                                                                                                     19/15 (5 бодова)
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                               52 
 
 
 
г) Образовна дјелатност кандидата: 
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  сврстаних по 
категоријама из члана 21.) 
-извођење вјежби током првог и другог изборног периода у својству асистента (1999 
– 2005) на предметима, осим  Онтологије и: Филозофија са етиком (Одсјек за 
разредну наставу); Филозофија, увод у филозофију и Филозофија образовања 
(Одсјек за педагогију); Филозофија (Одсјек журналистика); Увод у филозофију 
(Одсјек за политичке науке); Историја друштвених теорија I, Историја друштвених 
теорија II (Одсјек за филозофију и социологију) 
-извођење вјежби и вишег асистента (2005 – 2010.) на предметима, осим  Онтологије 
и: Филозофија са етиком (Одсјек за разредну наставу); Филозофија и Филозофија 
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образовања (Одсјек за педагогију); Филозофија (Одсјек журналистика); Увод у 
филозофију (Одсјек за политичке науке); Историја друштвених теорија I, Историја 
друштвених теорија II (Одсјек за филозофију и социологију) 
                                                                                                                                            25. 
Међународна сарадња (учешће на скуповима, стипендије): 
-Актуелност Хегеловог дјела, Феноменологија духа: 1807-2007 (Факултет 
политичких наука и Филозофски факултет Универзитета у Сарајеву и Гете инстут у 
Сарајеву, 14. 11. 2007.); излагање: „Хегел о слободи“  
                                                                                                                                        21/10 
-Симон де Бовоар – поводом стогодишњице рођења (Одсјек за филозофију 
Филозофског факултета Свеучилишта у Загребу и Центар за женске студије Загреб, 
26. 09. 2008.); учешће у дискусији   
                                                                                                                                        21/10 
-The re-articulation of European civilization in a global age (A University of Iowa 
international Programs Major Projects Conference, Iowa City, USA, 03-04. 03. 2006.); 
учешће у дискусији  
                                                                                                                                        21/10 
-Род и наука (Центар за интердисциплинарне постдипломске студије Универзитета 
у Сарајеву, 04.-05. 09. 2008.); учешће у дискусији  
                                                                                                                                        21/10 
-Мрежа младих научника/-ица у БиХ, (Филозофски факултет Универзитета у Бањој 
Луци и Фондација Фридрих Еберт, 29 – 30. 03. 2007.) припрема и организација 
радног семинара   
                                                                                                                                        21/10 
-Junior Faculty Development Program (University of Kansas, Lawrence; University of 
Iowa, Iowa City, USA, 2005/2006.); шестомјесечни програм стипендиран од америчке 
влада намјењен универзитетским наставницима и сарадницам у циљу усавршавања 
методологије и техника предавања  
                                                                                                                                        21/10
-Политика у југоисточној Европи („Дадалос“ Сарајево; „Agora“ Stuttgart); 
шестомјесчни курс – комбинација класичног (Сарајево; Stuttgart) и учење на даљину 
(e-learning), јун 2004. – јануар 2005.; завршен комплетан програм   
                                                                                                                                       21/10 
-Deutschkurs: Intensiv 8-Mittelstufe I, II (стипендија Deutscher Akademischer 
Austauschdienst - DAAD, Goethe Institut Rothenburg ob der Tauber), 07.07.-28. 08. 
2003.  
                                                                                                                                       21/10  
                                                                                                                   
Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број 
бодова сврстаних по категоријама из члана 21.) 
 
(Одржавање наставе на Филозофском факултету – студентска анкета) 
-током петогодишњег изборног периода на доцентској позицији изводила наставу на 
предметима на Филозофском факултету: Онтологија 1, Онтологија 2, Онтологија 3, 
Онтологија 4; Демократија и људска права; Прагматистичка филозофија (први 
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циклус Студијски програм Филозофија); Филозофија (први циклус студијски 
програм Предшколско васпитање); Студије рода (први циклус студијски програм 
сцојални рад Факултет политичких наука); Феминистичка филозофија (други 
циклус Студијски програм Филозофија); оцјена према анкетама студената о 
вредновању наставе  
                                                                                                                        25 (10 бодова) 
(Гостујуће предавање) 
-курс Род, цивилно друштво и медији (Мастер програм Родне студије Центар за 
интердисциплинарне постдипломске студије Универзитета у Сарајеву), академска 
2011/2012. 
                                                                                                                          21/9 (2 бода) 
Међународна сарадња (учешће на конференцијама и др.)   
- Повијесни свијет, излагање на тему  “Vita activa: свијет и повијест обухваћени 
феминистичком филозофијом”, међународни филозофски симпозиј у организацији 
Хрватског филозофског друштва, 21.-24. 09. 2014. (Црес, Хрватска) 
                                                                                                                         21/10 (3 бода)  
-Philosophy, knowledge and feminist practices (XV International Association of Women 
Philosophers Symposium), излагање на тему “Feminist Philosophy / Utopia and/or 
Heterotopia?”,  научна конференција у организицији Departamento de Hisтoria y 
Filosofίa - Universidad de Alcalá;  International Association of Women Philosophers 
(IAPh);  Instituto Franklin – UAH, , одржана 24.-27. 06. 2014. (Alcalá de Henares, 
Шпанија) 
                                                                                                                         21/10 (3 бода)  
-Младе жене и родна равноправност у постјугословенским друштвима: 
истраживања, праксе и политике, излагање на тему: “Поглед са полупериферије – о 
феминизму и родном образовању у БиХ”, међународни научна конференција у 
организацији Института за друштвена истраживања у Загребу, Филозофског 
факултета Свеучилишта у Загребу и Уреда за равноправност полова РХ, одржана 26. 
-27. 11. 2013. (Загреб, Хрватска)  
                                                                                                                         21/10 (3 бода)  
-Слобода, насиље, идентитет, излагање на тему: “О рационалном добру и слободи 
трагом Ролсове Теорије правде”, научни скуп у организацији Философског друштва  
и Матице српске у Црној Гори, одржан 29. 06.- 03. 07. 2012. (Никшић, Црна Гора) 
                                                                                                                         21/10 (3 бода)  
 (Менторство кандидата за степен другог циклуса) 
- Сафија Захировић: „Универзитети у Босни и Херцеговини и родно питање: 
репродукција или превазилажење патријархалних образаца”, 2013., (ЦИПС 
Универзитета у Сарајеву, Мастер програм Родне студије) 
                                                                                                                         21/13 (4 бода) 
- Ведрана Ковачевић: „Неолиберални концепт у служби опресије: тржиште рада и 
родна неравноправност.“, 2012., (ЦИПС Универзитета у Сарајеву, Мастер програм 
Родне студије) 
                                                                                                                        21/13 (4 бода) 
- Мерсад Буза: „Феминизам и женске невладине организације у Босни и 
Херцеговини, Хрватској и Србији крајем 1980-их и у првој деценији 21. стољећа“, 
2012. (ЦИПС Универзитета у Сарајеву, Мастер програм Родне студије) 
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                                                                                                                         21/13 (4 бода) 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                             36 
 
д) Стручна дјелатност кандидата: 
Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.) 
(Учешће у пројектима) 
-„Бања Лука – знамените жене у историји града“, истраживачки пројекат – носиоци 
Филозофски факултет и Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци; 
истраживање живота и рада Гизеле Јанушевски, прве докторице на бањолучком 
(координаторка пројекта: доц. др Биљана Панић – Бабић), I фаза пројекта 2008- 
2009. 
                                                                                                                                      22/12 
„Одговорност науке у савременом друштву“, истраживачки рад, носилац пројекта 
Филозофско друштво РС (координатор: доц. др Мирослав Дринић), 01. 08.-01. 09. 
2009. 
                                                                                                                            22/12 
                                                                                                                      
Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 
(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.) 
(Учешће у пројектима) 
Љетна школа родне равноправности (2), у организација Универзитета у Бањој Луци 
и Гендер центра Владе РС, чланица универзитетске комисије за организацију 
Школе; водитељка једног од курсева - предавањe на тему: Од основних појмова 
родне равноправности до филозофије људских (женских) права; Школа одржана 
27.-31. 08. 2012. (Бања Лука)  
                                                                                                                           22/12 (1 бод) 
Љетна школа родне равноправности (1), у организација Универзитета у Бањој Луци 
и Гендер центра Владе РС, чланица универзитетске комисије за организацију Школе 
- активности на припреми и реализацији Школе од фебруара до августа 2011; 
водитељка једног од курсевa - предавање на тему: Од основних појмова родне 
равноправности до филозофије људских (женских) права; Школа одржана 22. – 27. 
08. 2011. (Бања Лука)  
                                                                                                                          22/12. (1 бод) 
„Бања Лука – знамените жене у историји града“, истраживачки пројекат – носиоци 
Филозофски факултет и Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци; 
истраживање о раду и животу глумица бањолучког позоришта од 1930. до 1945. 
године“,  (координаторка: проф. др Биљана Панић – Бабић), II фаза пројекта,  2010- 
2011. 
                                                                                                                          22/12 (1 бод) 
(Остале професионалне активности) 
-водитељка Студијског програма Филозофија Филозофског факултета Универзитета 
у Бањој Луци од 2014. године 
                                                                                                                         22/22 (2 бода) 
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-предсједница комисија за пријемни испит на Студијском програму Филозофија 
Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци  (први и други циклус) за 
академску 2014/2015. годину; чланица комисија за пријемне испите у ранијем 
периоду 
                                                                                                                         22/22 (2 бода) 
-Школа родне равноправности, уводно предавање,  Правни факултет Универзитет у 
Источном Сарајеву, Школа одржана 09. – 13. 05. 2014. (Пале) 
                                                                                                                         22/22 (2 бода) 
- “Род и друштво – основе феминизма и родне равноправности”, уводни текст у 
зборник радова Љетне школе родне равноправности, приручник (нерецензирано), , у 
издању Универзитета у Бањој Луци и Гендер центра Републике Српске, 2013. 
                                                                                                                         22/22 (2 бода) 
- Школа родне равноправности, уводно предавање,  Правни факултет Универзитет у 
Источном Сарајеву, Школа одржана 10. – 14. 05. 2013. (Пале) 
                                                                                                                         22/22 (2 бода) 
-од јуна 2011. до априла 2012. – чланица Струковног вијећа хуманистичких и 
друштвених наука Универзитета у Бањој Луци 
                                                                                                                         22/22 (2 бода) 
-„Родна питања и академска заједница: размјена искустава Шпаније и БиХ“, уводно 
излагање на тему: „Образовање и посао жена у Босни и Херцеговини“, међународни 
семинар у организацији Универзитета у Бањој Луци и међународне фондације Олоф 
Палме,  одржан 13. 05. 2011. (Бања Лука) 
                                                                                                                        22/22 (2 бода) 
- рецензије текстова у часописима: Филозофска истраживања, Загреб  и Syntesis 
Philosophica, Загреб (2010. и 2011. године) 
                                                                                                                        22/22 (2 бода) 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                            19 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА ЗА СВЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ПОСЛИЈЕ ПОСЉЕДЊЕГ 
ИЗБОРА (НАУЧНА, ОБРАЗОВНА, СТРУЧНА – 52+36+18)                             107 
(Напомена: број бодова прије посљедњет избора у три наведене области износи 63; 
укупни број бодова 170) 
 
III. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

Послије увида у пристиглу документацију чланови Комисије су констатовали да се 
на конкурс пријавио један кандидат и да су приложени сви неопходни документи. 
Утврђено је да кандидаткиња др Милена Карапетровић испуњава све услове за 
избор у звање –  у складу са  Законом о високом образовању Републике Српске, 
Статутом Универзитета у Бањој Луци, Статутом Филозофског факултета, 
Правилником о поступку и условима избора наставника и сарадника на 
Универзитету у Бањој Луци. 
Др Милена Карапетровић је провела пет година на доцентској позицији и предавала 
је курсеве из уже научне области, има објављене двије научне публикације и више 
научних радова, била је менторка кандидатима за завршне радове другог циклуса 
студија, те показале одличне резултате у раду са студентима. Учествовала је на 




