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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 

вишег асистента, ужа научна област Онтологија   

 

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

Источном Сарајеву, број ННВ: 552/20 од 10.3. 2020., именовани смо у Комисију за 

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

листу “Глас Српске“ од 4.3. 2020. године, за избор у академско звање вишег асистента , ужа 

научна област Онтологија  

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 у пензији, 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 Владимир Милисављевић, члан 

Научна област: Хуманистичке науке  

Научно поље: Филозофија, етика и религија  

Ужа научна област: Теорија сазнања  

Датум избора у звање: 23.12. 2010.  

Институт за филозофију и друштвену теорију Београд  

Београд 

3. Доц. др Данијела Милинковић, доцент, члан 

Научна област: Хуманистичке науке  

Научно поље: Филозофија, етика и религија 

Ужа научна област: Естетика  

Датум избора у звање: 28.6. 2019.  

Универзитет у Источном Сарајеву 

Филозофски факултет Пале 

 

 

 
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. Огњен Кандић, мср  
 

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 

Универзитет у Источном Сарајеву, 01-C-33-IX/20, од 27.2. 2020. 

Дневни лист, датум објаве конкурса 

„Глас Српске“ 4.3. 2020.  

Број кандидата који се бира 

1 

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

расписан, списак предмета 

Виши асистент, ужа научна област Онтологија 

Број пријављених кандидата 

1 

 

II   ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

ПРВИ КАНДИДАТ 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Име (име једног родитеља) и презиме 

Огњен (Радислав) Кандић 

Датум и мјесто рођења 

24.9.1991., Мостар 

Установе у којима је кандидат био запослен 

- 

Звања/радна мјеста 

- 

Научна област 

 
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. 



 

 

-  

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима 

Филозофско друштво „Логос“ Пале 

2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА 

Основне студије/студије првог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка  

Филозофски факултет Пале, Универзитет у Источном Сарајеву, 2014-2018. 

Назив студијског програма, излазног модула 

Катедра за филозофију, излазни профил Професор филозофије  

Просјечна оцјена током студија4, стечени академски назив 

9.64, професор филозофије  

Постдипломске студије/студије другог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка 

Филозофски факултет Пале, Универзитет у Источном Сарајеву, 2018-17.10.2019. 

Назив студијског програма, излазног модула 

Студиј другог циклуса  – филозофија 

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 

10.00 магистар филозофије  

Наслов завршног мастер рада 

„Разумијевање човјека и политичке заједнице у Русоовој филозофији“ 

Ужа научна/умјетничка област 

Онтологија  

Докторат/студије трећег циклуса 

Претходни избори у звања (институција, звање и период) 

-  

3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора 

1. „Темељне поставке Лајбницове филозофије: логичке и чињеничне истине, начело 

довољног разлога и постојање Бога“, Шеста студентска конференција, Филозофски 

факултет Пале (2019), позитивно рецензиран, у припреми за објављивање 

Радови послије посљедњег избора/реизбора5 

-  

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

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

 

- 

Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 

- 

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

 

1. 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 

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

релевантних за избор кандидата у академско звање. 



 

 

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

 

2. Научни пројекат Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и 

информационо друштво Владе Републике Српске, на тему: „Друштво знања и 

процес трансформације филозофских, друштвено-хуманистичких наука у 

Републици Српској“, члан истраживачког тима 

 

 

6. РЕЗУЛТАТ ИНТЕРВЈУА СА КАНДИДАТИМА6 

 

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

академског особља Универзитета у Источном Сарајеву, интервју са кандидатом  мср 

Огњеном Кандићем је одржан путем видео-телекомуникационих мрежа, у складу са 

одлуком Сената Универзитета у Источном Сарајеву, број: 01-С-66-Х/20, а због 

новонастале ситуације са појвом и ширењем Корона вируса, дана 31.3.2020. године. 

Интервју је обављен у присуству  чланова комисије: проф. др Мишо Кулић, 

предсједник Комисије, проф. др Владимир Милисављевић, члан Комисије  и доц. др 

Данијела Милинковић, члан Комисије. Из разговора је утврђено да је ријеч о 

филозофски образованом кандидату чије знање и досадашљи однос према нашиј 

дјелатности у највећој мјери гарантује његово даљње успјешно усавршавање.. 

Резимирано Комисија је недвосмислено утврдила да кандидат мср Огњен Кандић 

испуњава све претпоставке које га кандидују за будући успјешан научни, образов ни, 

једном рјечју универзитетски рад. Мср Огњен Кандић је један од најбољих студената 

на Катедри за филозофију уопште, учествовао је у оквиру научног истраживања  у 

наставно-научној области за коју је расписан конкурс. Кандидат је објавио и један 

научни рад.  

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 ОБРАЗОВАЊУ7 

 

Кандидат је одржао предавање из наставног предмета Онтологија 2 (ужа научна 

област Онтологија), пред комисијом путем видео-телекомуникацијских мрежа.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 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.) 
7 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 звање8 

испуњава/не 

испуњава 

Навести резултате рада (уколико 

испуњава) 

Навести списак 

минимално прописаних 

услова 

  

Има научни степен 

магистра наука у 

одговарајућој научној 

области 

Испуњава услов Кандидат је 17. 10. 2019. 

одбранио завршни мастер рад из 

одговарајуће научне области – 

уже научне области Онтологија 

Има најмање три рада из 

области за коју се бира, 

објављена у научним 

часописима и зборницима 

са рецензијом 

Испуњава услов Има један научна рада  из области 

за коју се бира, објављених у 

научним часописима и 

зборницима са рецензијом.   

Показане наставничке 

способности 

Испуњава услов Одржан час пред комисијом  

Додатно остварени резултати рада (осим минимално прописаних) 

1. 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 

2. Научни пројекат Министарства за научнотехнолошки развој, високо 

образовање и информационо друштво Владе Републике Српске, на тему: 

„Друштво знања и процес трансформације филозофских, друштвено-

хуманистичких наука у Републици Српској“, члан истраживачког тима 

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

активност кандидата мср Огњена Кандића и обављеног интервјуа, Комисија 

констатује да кандидат испуњава све прописане услове за избор у академско 

звање виши асистент, ужа научна област Онтологија.  

На основу свега наведеног, комисија с посебним задовољством предлаже 

Наставно-научном вијећу Филозофског факултета Пале и Сенату Универзитета у 

Источном Сарајеву да кандидата мср Огњена Кандића изабере у звање вишег 

асистента на ужу начну област Онтологија.  

 

 
8 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 у пензији, Филозофски 

факултет  Пале, Универзитет у Источном Сарајеву,  предсједник 

 

 

 

2. Проф. др Владимир Милисављевић, ванредни професор, Теорија  

сазнања, Институт за филозофију и друштвену теорију Београд, члан 

 

 

 

3. Доц. др Данијела Милинковић, доцент, Естетика, Филозофски 

факултет Пале, Универзитет у Источном Сарајеву, члан 

 

 

 

 

 

 

Мјесто: Пале  

Датум: 1.4. 2020. године 


