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НАСТАВНО –НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ 

ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА 

СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 

 
Предмет:  Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање 

ванредног професора или доцента, ужа научна област Етика. 

 
Одлуком Наставно-научног вијећа Филозофског факултета у Палама, Универзитета у 

Источном Сарајеву, број ННВ: 3376/19, од 12. 11. 2019., именовани смо у Комисију за 

разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја по конкурсу, објављеном у дневном 

листу “Глас Српске“ од 6.11. 2019. године, за избор у академско звање ванредног професора 

или доцента, ужа научна област Етика. 

ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 

Састав комисије1 са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назив научне области, 
научног поља и уже научне области за коју је изабран у звање, датума избора у звање и назив 

факултета, установе у којој је члан комисије запослен: 

1. Проф. др Мишо Кулић, редовни професор, предсједник 

Научна област: Хуманистичке науке  
Научно поље Филозофија, етика и религија 

Ужа научна област Онтологија  

Датум избора у звање: 12.10. 2005.  
Универзитет у Источном Сарајеву 

Филозофски факултет Пале 

2. Проф. др Саво Лаушевић, редовни професор, члан 

Научна област: Хуманистичке науке  
Научно поље: Филозофија, етика и религија  

Ужа научна област: Савремена филозофија и Естетика   

Датум избора у звање: 10. 7. 2002. 
Универзитет Црне Горе 

Филозофски факултет Никшић 

3. Проф. др Јован Бабић , редовни професор,  члан 

Научна област: Хуманистичке науке  
Научно поље: Филозофија, етика и религија  

Ужа научна област: Етика   

Датум избора у звање:   
Београдски Универзитет   

Филозофски факултет Београд  

 

 

                                                
1 Комисија се састоји од најмање три наставника из научног поља, од којих је најмање један из уже 

научне/умјетничке за коју се бира кандидат. Најмање један члан комисије не може бити у радном 

односу на Универзитету у Источном Сарајеву, односно мора бити у радном односу на другој 

високошколској установи. Чланови комисије морају бити у истом или вишем звању од звања у које се 

кандидат бира и не могу бити у сродству са кандидатом. 



 

 

На претходно наведени конкурс пријавио се један кандидата: 

1. доц. др Стојан Шљука 
 

На основу прегледа конкурсне документације, а поштујући прописане 

чланове2 77., 78. и 87. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16), чланове 148. и 149. Статута 

Универзитета у Источном Сарајеву и чланове 5., 6., 37., 38. и 393. Правилника о 

поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву, 

Комисија за писање извјештаја о пријављеним кандидатаима за изборе у звања, 

Наставно-научном вијећу Филозофског факултета и Сенату Универзитета у 

Источном Сарајеву подноси слиједећи извјештај на даље одлучивање: 

И З В Ј Е Ш Т А Ј  

КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ 

I   ПOДАЦИ О КОНКУРСУ 

Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке 

Бр. 01-С-490-V/19, Сенат Универзитета у Источном Сарајеву, 30. 10. 2019. 

Дневни лист, датум објаве конкурса 

„Глас Српске“ 6.11. 2019.  

Број кандидата који се бира 

1 

Звање и назив уже научне области, уже образовне области за коју је конкурс 

расписан, списак предмета 

Ванрени професор или Доцент, ужа научна област Етика, ужа образовна област 

Етика   

Број пријављених кандидата 

1 

 

II   ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

ПРВИ КАНДИДАТ 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Име (име једног родитеља) и презиме 

Стојан (Милорад) Шљука 

Датум и мјесто рођења 

14.2.1955. Батковићи, Чајниче 

Установе у којима је кандидат био запослен 

Филозофски факултет Пале, Универзитет у Источном Сарајеву  

Звања/радна мјеста 

                                                
2 У зависности од звања у које се кандидат бира, наводи се члан 77. или 78. или 87. 
3 У зависности од звања у које се кандидат бира, наводи се члан 37. или 38. или 39. 



 

 

Доцент 

Научна област 

Хуманистичке науке  

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима 

Српско филозофско друштво Београд, Филозофско друштво „Логос“ Пале 

2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА 

Основне студије/студије првог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка  

Филозофски факултет Сарајево и Пале, Универзитет у Источном Сарајеву 

Назив студијског програма, излазног модула 

Одсјек за филозофију и социологију, излазни профил Професор филозофије и социологије 

Просјечна оцјена током студија4, стечени академски назив 

6,96, професор филозофије и социологије  

Постдипломске студије/студије другог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка 

Филозофски факултет Пале, Универзитет у Источном Сарајеву 

Назив студијског програма, излазног модула 

Постипломске студије смјер – филозофска истраживања 

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 

9.8. магистар филозофије  

Наслов магистарског рада 

"Дух времена у филозофским чланцима часописа Dijalog" 

Ужа научна/умјетничка област 

Практичке филозофске дисциплине 

Докторат/студије трећег циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка (датум пријаве и одбране дисертације) 

Филозофски факултет Пале, Универзитет у Источном Сарајеву,  

Наслов докторске дисертације 

"Философски појам секуларизације у двадесетом вијеку" 

Ужа научна област 

Практичке филозофске дисциплине 

Претходни избори у звања (институција, звање и период) 

1. Сручни сарадник у настави 2002. 

25. Виши асистент 14.3.2008.;  реизбор – виши асистент 27.9.2013. 

3. Доцент 30.4.2015. 

3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора 

 

Књига: 

          Бог и Свијет – појам трансценденције у грчкој философији и хришћанској мисли, 

Бели анђео, Шабац, 2002. ID 99826700, ISBN 86-84133-00-5 

                                                
4 Просјечна оцјена током основних студија и студија првог и другог циклуса наводи се за кандидате 

који се бирају у звање асистента и вишег асистента. 
5 Навести све претходне изборе у звања. 



 

 

 

Научни радови: 

1. Смисленост бесмслене патње код Левинаса,  Радови Филозофског факултета 6-7, 

Источно Сарајево, 2004-2005, стр. 517-528 

2. Језик као саморазумијевање и споразумијевање, Радови Филозофског факултета, 8, 

Источно Сарајево, 2006, стр. 521-554. 

3. Философија лијепог и узвишеног код Канта, Радови Филозофског факултета, 9, 

књига 2, Источно Сарајево, 2007, стр. 359-366. 

4. Ристо Радуловић: један поглед на политичку философију босанскохерцеговачких 

Срба на почетку ХХ вијека, Радови Филозофског факултета, 11, књига 2, Источно 

Сарајево, 2008, стр. 307-326. 

5. Теологија (религија) и наука у двадесетом вијеку у оптици јединства философије, 

Зборник радова са научног скупа: Интердисплинарност и јединство савремене 

науке, књига 4, Источно Сарајево, 2010, стр. 127-132. 

6. Политика секуларизације, философија политике, Зборник радова са научног скупа: 

Наука и политика, књига 5/2 Источно Сарајево, 2011, стр. 157-162. 

7. Философија, језик, политика, Зборник радова са научног скупа: Језик, ум и 

самобитност, Бања Лука, 2011, стр. 209-221 

 

 

Радови послије посљедњег избора/реизбора6 

 

Књиге:  

1. Дух времена и политичко превирање, Јасен, Београд, 2019. 

2. Философија секуларизације, Јасен, Београд, 2019. 

 

Научни радови: 

1. Стварност и привид секуларизације, Научни скуп у Сремским Карловцима, 

                                                
6 Навести кратак приказ радова и књига (научних књига, монографија или универзитетских уџбеника) 

релевантних за избор кандидата у академско звање. 



 

 

2015. Рад је у штампи. 

                 Аутор у овом раду објашњава да је донекле разумљиво што енциклопедије и 

рјечници не дају потпуно значење појма секуларизација. Та шкртост се заснива на 

чињеници да је секуларизација, прије свега, процес, а будући да сам тај процес нема у 

свим дијеловима свијета исти учинак тиме и лексичка дубина значења бива различита. 

Појам секуларизација нема стандардну дефиницију али све пратеће појаве на које се он 

односи имају широк опсег нечег друштвеног. Стварност појма секуларизација се очитује у 

томе да тај процес траје неколико вијекова, а привид у томе који је резултат постигнут тим 

процесом... 

2. Да ли наша савременост даје могућност философији, Научни скуп у 

Сремским Карловцима 2016. Рад у штампи. 

                 Аутор у овом раду наглашава да су политехничке науке, послије Француске 

револуције 1789., довеле у питање све традиционалне науке, а посебно философију. 

Резултати експеримената природних наука су донекле промјенили слику човјековог 

свијета с жељом да се омогући човјеку лагодан живот у овом свијету. Међутим, неки 

резултати тих експеримената су угрозили не само даљи развој човјека него и његов 

биолошки опстанак.  Недостатак философије, а посебно етике, као њене практичке 

дисциплине, довели су до тога да је човјек почео бесциљно лутати овим свијетом са 

основном тежњом да, овладавајући природним законима, омогући центрима моћи 

(научним и политичким) довољан профит. Немајући етику као предмет, природњаци губе 

чаробну моћ циљности трагања за тајнама природних закона. 

3. Петар Канавелић (1637-1719), етички и политички мотиви барокног 

пјесника и драматурга са Корчуле, Часопис Браничево, 2017. бр. 3-4, стр. 

135-142. УДК 821.163.42.09 

                 Као књижевна епоха, барок се налази између ренесансе и рококоа. Траје од 

половине XVI вијека до половине XVII, а означава неправилан и често претјеран и груб 

стил изражавања у свим умјетностима. Петар Канавелић, најпознатији корчулански 

пјесник и драматург, временом стварања те кићеном и разбарушеном фигуративношћу 

језика, припада том и таквом бароку пуном раскалашних поетских слика са етичким и 

политичким мотивима. Канавелић је писац актуелних догађаја који имају 

документаристичку вриједност. У овом раду аутор покушава дочарати вриједност 

пјесничког и драматуршког рада Петра Канавелића из угла моралног и политичког бића 



 

 

тог времена.  

4. Вјештина слободе, Зборник радова са научног скупа под насловом: 

Филозофија и слобода, Требиње, 2018, стр. 220-229. 

                 Аутор у овом раду наглашава да је философски проблем слободе више него 

комплексно питање, будући да оно у себи носи, као прво, онтолошко питање постојања 

бића; друго, у гносеологији је питање слободе везано за знање ради самога знања; треће, 

етика се занима за питања слободног избора код дјеловања и одлучивања; четврто, 

антропологију интересују питања могућности самоодређења човјека ослобођеног било 

какве зависности и вањске нужности; пето, философија политике се бави питањима 

слободе човјека унутар заједнице; шесто философија права тражи одговоре на питања која 

су везана за природне или позитивне законе из којих се извлаче права која ослобађају 

човјека од утицаја заједнице итд. С друге стране, вјештина (гр. τέχνη, τέχιαι, умјетност, 

вјештина; τέχνασμα, лукавство, вјештачко дјело) у философији има полазну основу у 

умјетности, али се током историје тај појам промијенио и везан је за технику многоструке 

корисности. 

 

5. Појам узрока у сукобу традиције и модерне науке, Научни скуп у Сремским 

Карловцима 2018. Рад је у штампи. 

                 Аутор у овом раду настоји да покаже да ако појам узрока гледамо из 

Аристотелове философије, коју, дјелимично, срећемо и у схоластици, примјетићемо да је 

модрена наука, а тиме и философија, драматично сукобљена са традиционалном науком. 

Аристотелова четворострука анализа узрочности (ефицијентна, финална, материјална и 

формална узрочност) нам говори о покушају да се разумије оно што изазива, одређује, 

производи или условљава неку посљедицу, односно оно што нужно претходи некој 

посљедици. Код Аристотела имамо наглашену етичку димензију философије која 

подразумијева традицију, односно заједницу која ствара традицију. Овдје традиција 

представља све генерације људи - оне мртве, ове живе и оне које тек треба да дођу на 

позорницу живота. Модерна наука је, на очиглед философије, изгубила етичност и, ради 

резултата експерименталног истраживања, губи из вида основе традиционалног 

образовања које настоји да "направи" бољег човјека широког знања и ствара 

специјализоване експерте врло уског спектра знања... 

6. Слијепа Нада из Пандориног врча, Научни скуп у Сремским Карловцима, 



 

 

2019. Рад у штампи. 

                 Аутор нас упознаје са појам наде који се појављује у митовима античке Грчке у 

виду Елпиде (Έλπιζ), која је персонификација слијепе наде; то је једино зло које је остало у 

Пандорином врчу, а успут је и демон и једини лијек за смрт и све животне биједе. У 

Хеленистичко-римском добу Елпида ће бити оплемењена. Назнаке оплемењености 

митолошке негативне слике слијепе наде имамо код Сократа у виду етичког појма добра, а 

код Платона је то добро највиша идеја. Ипак, тек са Хришћанством појам наде добија пуни 

позитивни смисао али Декартов нововјековни рационализам не оставља мјеста нади 

будући да она измиче вриједносним методама спознаје... 

7. Национални идентитет и секуларизација образовања, Научни скуп на 

Филозофском факултету Пале под насловом: Наука и стварност, Пале, 2019. 

рад је у штампи. 

        Аутор у овом тексту настоји да објасни како је Француска револуција 

покренула, поред глобалне политичке платформе модерног доба, и два врло важна питања: 

национално питање којим се покушава ријешити питање граница држава, прије свега у 

Европи; и друго, питање образовања којим се уводи секуларизовани модел. Стварање 

националних држава у Европи изазвало је небројено мањих ратова и два велика на 

свјетском нивоу. Националне границе, нажалост, још нису успостављне, а Срби и остали 

народи у непосредном окружењу су класичан примјер за то. Секуларизација образовања је, 

најкраће речено, политичка одлука да се у школски програм не уплићу вјерске заједнице, 

те да се да приоритет политехничким наукама које би, како се тад претпостављало, 

допринијеле побољшању стандарда и бољег живота свих грађана. 

 

 

 

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Образовна дјелатност прије првог и/или /посљедњег избора/реизбора 

 

Кандидат успјешно изводи наставу вјежби из више филозофских дисциплина од првог 

избора као стручног сарадника у настави 2002. године па до избора за доцента.  Предмети 

на којима кандидат изводи наставу вјежби су: Историја византијске филозофије, Увод у 

филозофију, Историја средњовјековне и ренесансне филозофије, Филозофска 

антропологија, Етика, Филозофија права и други предмети на нематичним Катедрама у 

зависности од плана и програма.  

 

Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 



 

 

 

Кандидат успјешно изводи наставу из више филозофских дисциплина од првог извора за 

доцента 30.4.2015. па до сада.  Предмети на којима кандидат изводи наставу предавања и 

вјежби су: Етика 1. и 2., Филозофија права, Демократија и људска права, Историја 

средњовјековне и ренесансне филозофије, Увод у филозофију, Основе филозофије, 

Филозофија природних наука са етиком (Технолошки факултет Зворник), Увод у 

филозофију са етиком (Педагошки факултет Бијељина) и други предмети на нематичним 

Катедрама у зависности од плана и програма.  

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

 

Научни пројекат Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и 

информационо друштво Владе Републике Српске, на тему: „Мјесто и улога филозофских 

факултета у реформисаном савременом универзитету Републике Српске“, бр. 19/6-010-

14.3-21/18, члан истраживачког тима 

 

 

6. РЕЗУЛТАТ ИНТЕРВЈУА СА КАНДИДАТИМА7 

 

             У складу са чланом 4а, тачка 3 Правилника о поступку и условима избора 

академског особља Универзитета у Источном Сарајеву, интервју са кандидатом 

доцентом др Стојаном Шљуком је одржан на Филозофском факултету у Палама дана 

хх.11.2019. године. Интервју је обављен у присуству  чланова комисије: проф. др 

Мишо Кулић, предсједник Комисије, проф. Др Јован Бабић, члан Комисије  и проф. 

др Саво Лаушевић, члан Комисије. Из разговора је утврђено да је ријеч о изграђеном 

и компетентном кандидату, који је већ дуги низ година активно укључен у наствани 

и научном процесу. Комисија може констатовати његову научну утемељеност и пуну 

опредијељеност за универзитетску наставну дјелатност и научна истраживања у 

наставно-научној области за коју је расписан конкурс, као и то да је до сада објавио 

завидан број оригиналних научних радова, и успјешно изводио наставу из више 

дисциплина (предмета) из области Филозофије, као и уже научне области Етике.  

 

7. ИНФОРМАЦИЈА О ОДРЖАНОМ ПРЕДАВАЊУ ИЗ НАСТАВНОГ 

ПРЕДМЕТА КОЈИ ПРИПАДА УЖОЈ НАУЧНОЈ/УМЈЕТНИЧКОЈ ОБЛАСТИ 

ЗА КОЈУ ЈЕ КАНДИДАТ КОНКУРИСАО, У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 93. 

ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ8 

 

Кандидат има педагошко искуство – 17 (седамнаест) година рада на Филозофском 

факултету у Палама, тако да није потребно одржавање приступног предавања. 

 

                                                
7 Интервју са кандидатима за изборе у академска звања обавља се у складу са чланом 4а. Правилника о 

поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву (Интервију 

подразумјева непосредан усмени разговор који комисија обавља са кандидатима у просторијама 

факултета/академије. Кандидатима се путем поште доставља позив за интервију у коме се наводи  

датум, вријеме и мјесто одржавања интервијуа.) 
8 Кандидат за избор у наставно-научно звање, који раније није изводио наставу у високошколским 

установама, дужан је да пред комисијом коју формира вијеће организационе јединице, одржи  

предавање из наставног предмета уже научне/умјетничке области за коју је конкурисао. 



 

 

 

 

III   ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

Експлицитно навести у табели у наставку да ли сваки кандидат испуњава услове 

за избор у звање или их не испуњава.  

Први кандидат 

Минимални услови за 

избор у звање9 

испуњава/не 

испуњава 

Навести резултате рада (уколико 

испуњава) 

Навести списак 

минимално прописаних 

услова 

  

Има научни степен 

доктора наука у 

одговарајућој научној 

области 

Испуњава услов Кандидат је 29.10. 2014. одбранио 

докторску дисертацију из 

одговарајуће научне области – 

уже научне области Естетика  

Има најмање пет радова из 

области за коју се бира, 

објављена у научним 

часописима и зборницима 

са рецензијом 

Испуњава услов Има пет научних радова  из 

области за коју се бира, 

објављених у научним 

часописима и зборницима са 

рецензијом након избора у звање 

доцента.  

Показане наставничке 

способности 

Испуњава услов Учествовао је у научно-наставном 

процесу и раду са студентима 

изводећи са успјехом предавања 

вјежбе на обавезним предметима 

из области Филозофија, те уже 

научне области Етике и других 

ужих области, на основним 

академским студијама у периоду 

од 2002. године до данас. 

Додатно остварени резултати рада (осим минимално прописаних) 

Научни пројекат Министарства за научнотехннолошки развој, високо образовање 

и информационо друштво Владе Републике Српске, на тему: „Мјесто и улога 

филозофских факултета у реформисаном савременом универзитету Републике 

Српске“, бр. 19/6-010-14.3-21/18, члан истраживачког тима 

На основу анализе конкурсног материјала, детаљног увида у научну, стручну и 

педагошку активност кандидата доц. др Стојана Шљуке и обављеног интервјуа, 

Комисија констатује да кандидат испуњава све прописане услове за избор у 

академско звање ванредни професор, ужа научна област Етика.  

На основу свега наведеног, комисија с посебним задовољством предлаже 

Наставно-научном вијећу Филозофског факултета Пале и Сенату Универзитета у 

Источном Сарајеву да кандидата доц. др Стојана Шљуку изабере у звање 

ванредног професора на ужу начну област Етика.  

                                                
9 У зависности у које се звање бира кандидат, навести минимално прописане услове на основу члана 

77., 78. и 87. Закона о високом образовању односно на основу члана 37., 38. и 39. Правилника о 

поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву 



 

 

 

Ч Л А Н О В И   К О М И С И Ј Е: 

1.  Проф. Др Мишо Кулић, редовни професор, Филозофски факултет  

Пале, Универзитет у Источном Сарајеву, предсједник 

 

 

 

2. Проф. др Саво Лаушевић, редовни професор, Естетика и Савремена 

филозофија, Филозофски факултет Никшић, Универзитет Црне Горе, 

члан 

 

 

3. Проф. др Јован Бабић, редовни професор, Етика, Филозофски факултет 

Београд, Универзитет у Београду, члан 

 

 

 

 

 

Мјесто: Пале  

Датум: 29.11. 2019. године 


