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Образац - 1

 
 
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ   
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. 02/04.535-104/15 од 26.03.2015. 
 
Ужа научна/умјетничка област: 
Филозофска антропологија  
 
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: 
08. 04. 2015., Глас Српске, Бања Лука; Универзитет у Бањој Луци – www.unibl.rs 
 
Састав комисије: 

а) проф. др Радивоје Керовић, редовни професор за уже научне области 
Филозофска антропологија и Историја филозофије, Филозофски факултет у 
Бањој Луци, предсједник 

б) проф. др Миодраг Живановић, редовни професор за уже научне области 
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Историја филозофије и Онтологија, Филозофски факултет у Бањој Луци, 
члан 

в) проф. др Александар М. Петровић, ванредни професор за уже научне области 
Историја филозофије и Естетика, Филозофски факултет у Косовској 
Митровици, члан 

 
Пријављени кандидати 
 
  1) мр Жељко Шарић 
 
 
 

II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

Први кандидат 

а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Жељко (Мићо и Госпава) Шарић 
Датум и мјесто рођења: 11.05.1971. Голеш, Травник 
Установе у којима је био запослен: Филозофски факултет Универзитет у 

Бањој Луци (2010  ) 
Независни универзитет Бања Лука  

(2008  2010) 
Независне новине Бања Лука  

(20052007) 

Пошта Бијела (19931998) 
Радна мјеста: Филозофски факултет 

Асистент (2010  ) 
Независни универзитет Бања Лука 
Координатор наставе  
Независне новине Бања Лука   
Новинар 
Пошта Бијела 
Поштар 

Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

Филозофско друштво РС (Бања Лука) 
Удружење за филозофију и друштвену 
мисао (Бања Лука) 

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

Бањој Луци 
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Звање: професор филозофије и социологије 

Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2005. 

Просјечна оцјена из цијелог студија: 8,92 

Постдипломске студије: 
Назив институције: Филозофски факултет Универзитет у 

Бањој Луци 
Звање: Магистар филозофије 

Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2014. 

Наслов завршног рада: „Сартрово схватање човјека“ 

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Филозофија; ужа област Филозофска 
антропологија 

Просјечна оцјена: 9,50 

Докторске студије/докторат: 
Назив институције:  
Мјесто и година одбране докторске 
дисертација: 

 

Назив докторске дисертације:  
Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

 

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

 

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

1) „Филозофија и смрт“, у  Путеви, бр. 2-3, Бања Лука: Народна и универзитетска 
библиотека РС, 2007, стр. 97-110.,  

19/9
2) Критичка теорија друштва (приредио Жељко Шарић), Бања Лука: Удружење за 
филозофију и друштвену мисао, 2010. 

19/23 
Радови послије последњег избора/реизбора 
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава  сврстаних  по категоријама из члана 
19. или члана 20.) 
1) „Хуманизам, слобода и насиље: Сартр vs Ками“, у: Кристина Бојановић (прир.) 
Слобода, насиље и идентитет, Никшић: Матица српска – Друштво чланова у Црној 
Гори, 2012, стр. 92−107. 

У овом раду аутор разматра прекид пријатељства двојице славних корифеја лијеве 
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интелектуалне сцене у послијератној Француској, као жижну тачку у којој се 
преламала два супротстављена назора на свијет. На почетку рада, анализом појмова 
побуне и револуције, приказује се идеолошка позадина сукоба између Сартра и 
Камија. Обојица су се истински залагали за хуманије и праведније друштво, али 
методе и средства остварења истога су им били дијаметрално различити. 
Проучавањем њихових теоретских и књижевних дјела представљени су кључни 
топоси њиховог размимоилажења, а то су: однос средстава и циљева, употреба 
насиља и захтјев за ангажманом. На крају рада, кроз осврт на њихово практично 
ангажовање у реалном свијету освијетљене су неке слабости али и домети њихове 
мисли 

19/15 (5 бодова)

2) „Биополитика као политичка онтологија“, у Крајина, бр. 35‒36, Бања Лука: Арт – 
принт, 2010, стр. 143–162. 

У тексту аутор истражује појам биополитике, коју би се, у смислу Фукоовог 
истраживања, могло назвати владање над животом и смрћу. Биополитика је у XX 
вијеку исказала своје танатолошко лице. Суверена моћ задавања смрти и остављања 
у животу, некада је била мистична инсигнија владарског трона, док је то данас, и 
поред свих прокламованих, неотуђивих, људских права, ексклузивни прерогатив 
власти. Простор у коме се, до пароксизма, реализује то владање над људским 
битком је логор. У њему се, као у лабораторијским условима, експериментише са 
људским тијелом, психом и производи се савремени homo sacer, редукован на сами 
биолошки живот, обесправљен, дехуманизован и апсолутно потчињен човјек. 

19/9 (6 бодова)

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                              11 
 
 
 
г) Образовна дјелатност кандидата: 
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  сврстаних по 
категоријама из члана 21.) 
Међународна сарадња (учешће на скуповима, стипендије): 

 Трећа Пост-југословенска мировна академија. Разумијевање елемената 
колективног насиља и масовних злочина и њихових посљедица (Фондација Мировне 
академија у Сарајеву, 18 − 27.7.2010.); учешће у дискусији 

21/10
 1989 – 2009 године преврата: почетак инклузије или екслузије? (Удружење за 
политичке науке из Сарајева и Heinrich Böll Stiftung BiH у Сарајеву, 19 − 20.6.2009.); 
учешће у дискусији 



5 
 

21/10
 Етика технике, проф. др Christoph Hubig, шеф Института за филозофију у 
Штутгарту (DAAD и Филозофски факултет у Бањалуци у Бања Луци, 1 – 
12.9.2008.); учешће у дискусији 

21/10
 Држава – религија – модерност, (Факултет за политичке науке из Београда и 
L'Ecole des Hautes Etudes en Science Sociales Paris у Београду, 23 – 30.9.2007.); 
учешће у дискусији 

21/10
 Deutschkurs: Intensivsprachkurs I4 A2 (стипендија Deutscher Akademischer 
Austauschdienst - DAAD, Goethe Institut Berlin), 28.09 - 23.10.2009. 

21/10
 Критичка теорија друштва, (Удружење за филозофију и друштвену мисао у 
Бањој Луци, 15. − 19. 12.2008.) организација и координација скупа 

21/10
 Француска мисао XX вијека, (Удружење за филозофију и друштвену мисао у Бања 
Луци, 19. – 23.11.2007.) организација и координација скупа 

21/10
 Марксово насљеђе, (Удружење за филозофију и друштвену мисао у Бања Луци, 3. 
– 4.5.2007.) организација и координација скупа 

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 четверодишњег изборног периода на асистентској позицији изводио 
наставу на предметима на Филозофском факултету: Филозофска антропологија 1 и 
2; Историја филозофије 3, Историја филозофије 5, Историја филозофије 6, Методика 
наставе филозофије, Прагматистичка филозофија, Демократија и људска права, 
(први циклус Студијски програм Филозофија); Егзистенцијална антропологија и 
Савремена филозофија 1 и 2 (други циклус Студијски програм Филозофија); оцјена 
према анкетама студената о вредновању наставе 

25 (5 бодова)
Међународна сарадња (учешће на конференцијама и др.): 
 Deutschkurs: Intensivsprachkurs I4 B1 (стипендија Deutscher Akademischer 
Austauschdienst - DAAD, InterDaF Leipzig), 01.07.  28. 08.2014. 

21/10 (3 бода)
 Разматрање темељних питања односа биополитике и институција (Institut für 
Philosophie, Technische Universität Darmstadt, Институт за филозофију и друштвену 
теорију Београд, Филозофски факултет Бања Лука у Београду, 5  7.3.2013.) 
излагање: „Биополитика и идеологија људских права“ 

21/10 (3 бода)
 Слобода, насиље, идентитет (Друштво философа Црне Горе и Матица српске 
Црне Горе у Никшићу, 29.6 − 2.7.2012); излагање:  „Хуманизам, насиље и слобода: 
Ками vs Сартр“ 
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21/10 (3 бода)
 Уре попкултуре: Балкан врача поглед (Факултет за друштвене науке из Љубљане и 
Филолошки факултет, Бања Лука у Љубљани, 8 – 10.3.2011) излагање: „Рецепција 
учења Вилхелма Рајха у филмовима Душана Макавејева“ 

21/10 (3 бода)
 Култура и образовање – детерминанте друштвеног прогреса (Филозофски 
факултет Бања Лука у Бања Луци, 3 – 4.12.2010) излагање: „Филозофски филм као 
субверзија мејнстрим културе“ 

21/10 (3 бода)
 Филозофија и филм, Бања Лука, (Удружење за филозофију и друштвену мисао у 
Бања Луци, 17 – 21.11.2010); координација и организација научног скупа 

21/10 (3 бода)
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                              23 
 
д) Стручна дјелатност кандидата: 
Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.)

(Учешће у пројектима) 
 „Наука и транзиционо друштво“, научно-истраживачки пројекат, носилац пројекта 
Филозофско друштво РС (руководилац: проф. др Радивоје Керовић) 2010 

22/12
  „О проблему човјека у филозофији“,  научно-истраживачки пројекат, носилац 
пројекта Филозофско друштво РС (руководилац: проф. др Радивоје Керовић) 2008 

22/12
Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 
(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.)

(Учешће у пројектима) 
 „Млади научници у дијалогу“, научно-истраживачки пројекат, носилац пројекта 
Konrad Adenauer Stiftung (координатор  доц. др Златиборка Попов-Момчиновић) 
2015 

22/12 (1 бод)
 „Biopolitische Aspekte des institutionellen Handelns / Биополитички аспекти 
институционалног делања“, научно-истраживачки пројекат, носилац пројекта 
DAAD – Deutscher Akademischer Austauschdienst (руководилац  проф. др Christoph 
Hubig) 2013 

 22/12 (1 бод)
(Остале професионалне активности) 
 Секретар на Студијском програму Филозофија, Филозофског факултета 
Универзитета у Бањој Луци од 2015. године 

22/22 (2 бода)
УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                              4 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА ЗА СВЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ПОСЛИЈЕ ПОСЉЕДЊЕГ 
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ИЗБОРА (НАУЧНА, ОБРАЗОВНА, СТРУЧНА   11+23+4)                                          
38

 

 
III. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

Након увида у приложену документацију чланови Комисије су констатовали да се 
на конкурс пријавио само један кандидат и да су приложени сви потребни 
документи. Закључено је да кандидат мр Жељко Шарић 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. 
Мр Жељко Шарић је четири године провео на позицији асистента, има објављена 
два научна рада, учествовао је на више домаћих и међународних конференција те је 
показао врло добре резултате у раду са студентима. 
На основу наведеног Комисија са задовољством предлаже Наставно-научном 
вијећу Филозофског факултета и Сенату Универзитета у Бањој Луци да 
кандидат мр Жељко Шарић буде изабран у звање вишег асистента за ужу 
научну област Филозофска антропологија. 

 
 
У Бањој Луци, 15.06.2015.године 

 
 
 Потпис чланова комисије 

                                                  1) ________________________________ 

          Др Радивоје Керовић, редовни професор 
          Филозофског факултета Универзитета у 
          Бањалуци, предсједник 
 
      2) ________________________________ 
        
          Др Миодраг Живановић, редовни              
          професор Филозофског факултета  
          Универзитета у Бањалуци, члан 
 
      3) _________________________________ 
 
          Др Александар М. Петровић, ванредни  
                     професор Филозофског факултета у  
          Косовској Митровици, члан 
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