Прилог бр. 1.
НАСТАВНО –НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ПАЛЕ
СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
Предмет: Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање
наставника (сва звања) , ужа научна област Теоријска социологија.
Одлуком Наставно-научног/умјетничког вијећа Филозофског факултета Пале, Универзитета
у Источном Сарајеву, број ННВ: 2134/18 од 13.07.2018, именовани смо у Комисију за
разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја по конкурсу, објављеном у дневном
листу “Глас Српске“ од 04.07.2018. године, за избор у академско звање наставника (сва
звања), ужа научна област Теоријска социологија.
ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ
Састав комисије1 са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назив научне области,
научног поља и уже научне/умјетничке области за коју је изабран у звање, датума избора у
звање и назив факултета, установе у којој је члан комисије запослен:
1. Др Срђан Шљукић, редовни професор, предсједник
Научна област: Друшвене науке
Научно поље: Социологија
Ужа научна/умјетничка област Посебне социологије
Датум избора у звање 15.06.2015.
Универзитет у Новом Саду
факултет/академија Филозофски факултет
2. Др Владимир Вулетић, редовни професор, члан
Научна област: Друштвене науке
Научно поље: Социологија
Ужа научна/умјетничка област Теоријска социологија
Датум избора у звање 20.05.2014.
Универзитет у Београду
факултет/академија Филозофски факултет
3. Др Лазо Ристић, редовни професор, члан
Научна област: Друштвене науке
Научно поље: Социологија
Ужа научна/умјетничка област Методологија социолошких истраживања
Датум избора у звање 30.06.2011.
Универзитет у Бањој Луци
факултет/академија Факултет политичких наука
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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 пријавило се два кандидата:
1. Остоја (Петар) Барашин
22. Момчило (Дане) Шавија

На основу прегледа конкурсне документације, а поштујући прописане
чланове3 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 и 384. Правилника о поступку и
условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву, Комисија за
писање извјештаја о пријављеним кандидатаима за изборе у звања, Наставнонаучном/умјетничком вијећу Филозофског факултета Пале и Сенату Универзитета у
Источном Сарајеву подноси слиједећи извјештај на даље одлучивање:

ИЗВЈЕШТАЈ
КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

I ПOДАЦИ О КОНКУРСУ
Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке
Сенат Универзитета у Источном Сарајеву, бр. 01-С-213-XLVIII/18, 29.06.2018.
Дневни лист, датум објаве конкурса
„Глас Српске“ 04.07.2018.
Број кандидата који се бира
Један
Звање и назив уже научне/умјетничке области, уже образовне области за коју је
конкурс расписан, списак предмета
Наставник (сва звања), Теоријска социологија
Број пријављених кандидата
Два

II ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА
ПРВИ КАНДИДАТ
1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ
Име (име једног родитеља) и презиме
Остоја (Петар) Барашин
Датум и мјесто рођења
13.05.1958. Србац
Установе у којима је кандидат био запослен
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Навести све пријављене кандидате (име, име једног родитеља, презиме).
У зависности од звања у које се кандидат бира, наводи се члан 77. или 78. или 87.
4
У зависности од звања у које се кандидат бира, наводи се члан 37. или 38. или 39.
3

ЈНА/ВРС 1980 – 1999.
Кабинет Предсједника Републике Српске 1996 – 1997.
Народна скупштина Републике Српске 1999 – 2001.
Развојна банка Републике Српске 2001 - 2009.
Туристичка организација Града Бања Лука 2009 Звања/радна мјеста
Командне дужности, наставник у Војној академији ЈНА (1985 – 1991)
Начелник војног кабинета и савјетник Предсједника РС за војна питања
Стручна служба Народне скупштине
Директор различитих сектора у банци
Директор Туристичке организације Града Бања Лука и професор социологије
образовања и дјечије антропологије на Независном универзитету Бања Лука (НУБЛ)
Стручни савјетник директора Туристичке организације Града Бања Лука
Научна област
Социологија културе
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима
Европски дефендологија центар за научна, политичка, економска, социјална,
безбједоносна, социолошка и криминолошка истраживања
2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА
Основне студије/студије првог циклуса
Назив институције, година уписа и завршетка
Војна академија копнене војске СФРЈ, Београд, година завршетка 1980.
Назив студијског програма, излазног модула
Није наведено у пријави
Просјечна оцјена током студија5, стечени академски назив
Није наведено у пријави
Постдипломске студије/студије другог циклуса
Назив институције, година уписа и завршетка
Филозофски факултет Универзитета у Бања Луци, година завршетка 2004.
Назив студијског програма, излазног модула
Није наведено у пријави
Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив
Није наведено у пријави
Наслов магистарског/мастер рада
Социолошки аспекти савременог маркетинга
Ужа научна/умјетничка област
Није наведено у пријави
Докторат/студије трећег циклуса
Назив институције, година уписа и завршетка (датум пријаве и одбране дисертације)
Филозофски факултет Универзитета у Бања Луци, година завршетка 2008.
Наслов докторске дисертације
Реклама између тржишне комуникације и манипулације
Ужа научна област
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Просјечна оцјена током основних студија и студија првог и другог циклуса наводи се за кандидате
који се бирају у звање асистента и вишег асистента.

Социологија
Претходни избори у звања (институција, звање и период)
1. НУБЛ, доцент, изабран 2010.
26. НУБЛ, ванредни професор, 15.07.2015.
3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА
Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора
Књиге:
Кошпић С, Барашин О. Организационо структурирање функција и дјелатности
менаџмента, Европски дефендологија центар, Бања Лука 2011.
Радови:
Дезинформација и манипулација, Дефендологија бр. 13-14/2003.
Значај, друштвена улога и етичка димензија маркетинга, Дефендологија бр. 1718/2005.
Савремене парадигме маркетинг процеса и њихов значај на обликовање потрошачког
друштва, Анали пословне економије бр. 2/2008.
Потреба, у(потреба) и зло(употреба) религије, Дефендологија бр. 23-24/2008.
Сиромаштво као извор угрожавања људских права, Зборник радова са међународног
скупа Друштвена криза и превазилажење сиромаштва у Републици Српској и Босни
и Херцеговини, Бања Лука 2009.
Крај историје или крај либерализма, Дефендологија бр. 25-26/2009.
Рекламе на тржишту БиХ и реакција грађана на њихове поруке, СВАРОГ бр. 2/2011.
Друштво-насиље-превентивно безбједносни аспекти, Дефендологија бр. 29-30/2011.
Национална и вјерска мржња генератог нестабилности у БиХ, Зборник радова са
међународног скупа Како превазићи говор мржње (националне, вјерске, расне,
политичке) и нетолеранцију, Дефендологија центар, Бања Лука 2010.
Мржња – генератор нестабилности у БиХ, Зборник радова са међународног скупа
БиХ у савременом политичком окружењу, НУБЛ, Бања Лука 2011.
Насиље у спорту као медијски спектакл, Зборник радова са међународне
конференције Насиље и спорт, Дефендологија центар, Бања Лука 2011.
Друштвени контекст и последице вршњачког насиља, Дефендологија бр. 32/2012.
Сиромаштво као извор угрожавања људских права, Зборник радова са међународног
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Навести све претходне изборе у звања.

скупа Сиромаштво и глобална безбједност, Бања Лука 2012.
Друштвене претпоставке изградње политичке културе у РС и БиХ, Зборник радова са
међународног скупа Политичка култура, дијалог, толеранција и демократија у РС и
БиХ – стање, путеви и перспективе за локалне изборе 2012. године, Дефендологија
центар, Бања Лука 2012.
Млади и насиље на спортским догађајима, Зборник радова са међународног скупа
Омладина и превенција друштвено штетног понашања – традиција и савремени
изазови у РС и БиХ, Бања Лука 2013.
Одговорност за јавну ријеч, СВАРОГ бр. 6/2013.
Радови послије посљедњег избора/реизбора7
Књиге:
Барашин, О. Социолошки контекст савременог маркетинга, Бесједа Бања Лука 2015.
Радови:
Образовање у РС као мотор транзиције, Зборник са међународног скупа Допринос
науке развоју друштва у транзицији, Европски дефендологија центар, Бања Лука
2015.
Друштво знања и образовање у РС – изазови будућности, Зборник радова са
међународног скупа Ризици и безбједносне претње, Удружење наставника и
сарадника Универзитета у Бања Луци, 2015.
Безбједносна култура у социолошком дискурсу, Дефендологија 2018. (у штампи,
приложена потврда).
4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА
Образовна дјелатност прије првог и/или /посљедњег избора/реизбора
Наставник у Војној академији копнене војске ЈНА, 1985 – 1991.
Извођење наставе на Факултету политичких наука НУБЛ 2010 – 2014; предмети:
Теорија културе, Религија и култура, Компаративна политичка култура,
Интеркултурни менаџмент.
Извођење наставе на Педагошком факултету НУБЛ 2010 – 2014; предмети:
Социологија образовања, Дјечија антропологија.
Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора
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Навести кратак приказ радова и књига (научних књига, монографија или универзитетских уџбеника)
релевантних за избор кандидата у академско звање.

Извођење наставе на Факултету политичких наука НУБЛ 2015 – 2016; предмети:
Теорија културе, Религија и култура, Компаративна политичка култура,
Интеркултурни менаџмент.
Извођење наставе на Педагошком факултету НУБЛ 2015 – 2016; предмети:
Социологија образовања, Дјечија антропологија.
Навести све активности (уџбеници и друге образовне публикације, предмети на
којима је кандидат ангажован, гостујућа настава, резултате анкете8, менторство9)
5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА
Кандидат у пријави није навео учешће у НИ пројектима. Од осталих стручних
делатности, кандидат је навео стручне радова (укупно пет), учешће у изради
стратегија, рецензију књиге (једна) и чланство у комисијама за одбрану магистарских
радова (укупно седам).
Навести учешће у НИ пројектима (одобрени и завршени: назив НИ пројекта са
ознаком, период реализације, да ли је кандидат руководилац или учесник).
Остале стручне дјелатности.
ДРУГИ КАНДИДАТ
1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ
Име (име једног родитеља) и презиме
Момчило (Дане) Шавија
Датум и мјесто рођења
21.03.1954. Ваган, општина Гламоч
Установе у којима је кандидат био запослен
Кандидат у пријави наводи да је био запослен на ЈУ Раднички универзитет у Бања
Луци.
Звања/радна мјеста
Кандидат у пријави наводи да је „прошао статусе наставника, професора и
руководиоца образовних институција“, те да је био директор ЈУ Раднички
универзитет у Бања Луци.
Научна област
Није наведено пријави.
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима
Није наведено у пријави.
2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА
Основне студије/студије првог циклуса
Назив институције, година уписа и завршетка
Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет, година дипломирања 2000.
Назив студијског програма, излазног модула
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Као доказ о резултатима студентске анкете кандидат прилаже сопствене оцјене штампане из базе.
Уколико постоје менторства (магистарски/мастер рад или докторска дисертација) навести име и
презиме кандидата, факултет, ужу научну област рада.
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Српски језик и књижевност
Просјечна оцјена током студија10, стечени академски назив
Професор српског језика и књижевности
Постдипломске студије/студије другог циклуса
Назив институције, година уписа и завршетка
Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет, 2000 – 2005.
Назив студијског програма, излазног модула
Савремена социологија
Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив
Магистар социологије
Наслов магистарског/мастер рада
Демократски односи у савременој школи
Ужа научна/умјетничка област
Није наведено у пријави.
Докторат/студије трећег циклуса
Назив институције, година уписа и завршетка (датум пријаве и одбране дисертације)
Универзитет у Сарајеву, Факултет политичких наука, година завршетка 2015.
Наслов докторске дисертације
Цивилно друштво и криза државе Босне и Херцеговине
Ужа научна област
Претходни избори у звања (институција, звање и период)
1. Нема података у пријави.
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3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА
Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора
Књиге:
Шавија, М. Демократија и школа, Бања Лука 2005.
Шавија, М. Цивилно друштво и криза државе Босне и Херцеговине, Примапром,
Бања Лука 2015.
Радови:
Идеје о цивилном друштву и њихове рефлексије на БиХ, Безбједност – заштита –
српски пијемонт, зборник радова, Бања Лука 2017.
Међународна заједница и безбједност БиХ, Безбједност и заштита, зборник радова,
Бања Лука 2016.
Демократско цивилно друштво и безбједност у БиХ, Политичка култура, дијалог и
10

Просјечна оцјена током основних студија и студија првог и другог циклуса наводи се за кандидате
који се бирају у звање асистента и вишег асистента.
11
Навести све претходне изборе у звања.

толеранција, зборник радова, Бања Лука 2016.
Безбједносна улога цивилног друштва – актери и промотори, Ризици и безбједносне
пријетње, Бања Лука 2015.
Транзиција и улога цивилног друштва, Наука, друштво, транзиција, зборник радова,
Бања Лука 2015.
Цивилно друштво и криза у БиХ, Глобализација и сувереност, зборник, Бања Лука
2014.
Контроверзе око Дејтонског мировног споразума, Годишњак Европског
дефендологија центра бр. 3/2014.
Цивилно друштво: Реактуелизација појма, Дијалог бр. 1-2/2013.
Цивилно друштво и држава (БиХ), Наша школа бр. 1-2/2008.
Савремена секретарица и европски стандарди, Дефендологија 2008.
Политика и цивилно друштво за вријеме и послије лидера у повлачењу, Наша школа
бр. 3-4/2006.
Идеје демократије и цивилног друштва у реформама 20. вијека, Наша школа бр. 12/2005.
Страни језик – фактор комуникације и глобализације, Наша школа бр. 3-4/2004.
Еколошка свијест и школа, Наша школа бр. 1-2/2017.
Радови послије посљедњег избора/реизбора12

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА
Образовна дјелатност прије првог и/или /посљедњег избора/реизбора
Кандидат у пријави наводи да је „прошао статусе наставника, професора и
руководиоца образовних институција“, те да је био директор ЈУ Раднички
универзитет у Бања Луци. Такође наводи да је био члан више управних одбора
образовних институција, међу којима и Школе унутрашњих послова.
Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора

12

Навести кратак приказ радова и књига (научних књига, монографија или универзитетских уџбеника)
релевантних за избор кандидата у академско звање.

Навести све активности (уџбеници и друге образовне публикације, предмети на
којима је кандидат ангажован, гостујућа настава, резултате анкете13, менторство14)
5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА
У пријави нема података о учешћу у НИ пројектима. Кандидат наводи да је био члан
рецензентских одбора за два зборника: Дефендологија: Безбједност и заштита
(Бања Лука 2016) и Дефендологија: Безбједност и заштита – Српски пијемонт
(Бања Лука 2017).
Навести учешће у НИ пројектима (одобрени и завршени: назив НИ пројекта са
ознаком, период реализације, да ли је кандидат руководилац или учесник).
Остале стручне дјелатности.

6. РЕЗУЛТАТ ИНТЕРВЈУА СА КАНДИДАТИМА15
У складу са чланом 4а., тачка 3 Правилника о поступку и условима избора
академског особља Универзитета у Источном Сарајеву, интервју са кандидатима др
Остојом Барашанином и Момичилом Шавијом је одржан на Филозофском факултету
у Палама дана 20.8.2018. године, о чему је сачињен и Записник. Интервју је обављен
у присуству два члана комисије: проф. Др Срђан Шљукић, предсједник Комисије и
проф. др Лазо Ристић, члан Комисије. Комисија је упознала кандидате са основама и
потребом извођења интервјуа и кандидатима поставила следећа питања:
1. Мотивација за наставнички рад на универзитету
2. Прагматизам и социјални реконструкционизам
3. Прагматичка концепција друштвене реконструкције
4. Домети функционалистичке теорије друштвених сукоба
На интервјуу кандидати нису показали задовољавајући ниво познавања социолошких
теорија. Одговори оба кандидата били су уопштеног карактера, док су конкретни
одговори изостали.
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 ОБРАЗОВАЊУ16
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Као доказ о резултатима студентске анкете кандидат прилаже сопствене оцјене штампане из базе.
Уколико постоје менторства (магистарски/мастер рад или докторска дисертација) навести име и
презиме кандидата, факултет, ужу научну област рада.
15
Интервију 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.)
16
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.
14

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
Остоја (Петар) Барашин
Минимални услови за
испуњава/не
Навести резултате рада (уколико
17
избор у звање
испуњава
испуњава)
Навести списак
минимално прописаних
услова
Научни степен доктора
Испуњава
Реклама између тржишне
наука у одговарајућој
комуникације и манипулације,
области
одбрањено 2008. на Универзитету
у Бањој Луци, Филозофски
факултет
Најмање три научна рада
Не испуњава
Кандидат нема ниједан рад из
из области из које се бира
области Теоријске социологије, за
објављена у научним
коју је конкурс расписан.
часописима и зборницима
са рецензијом
Показане наставничке
способности

Делимично
испуњава

Кандидат је одржавао наставу на
НУБЛ, али нема резултате
студентске анкете.
Додатно остварени резултати рада (осим минимално прописаних)
Навести преостале публиковане радове, пројекте, менторства, …
Други кандидат
Момчило (Дане) Шавија
Научни степен доктора
наука у одговарајућој
области
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Испуњава

Најмање три научна рада
из области из које се
бира објављена у
научним часописима и
зборницима са
рецензијом

Не испуњава

Показане наставничке
способности

Не испуњава

Цивилно друштво и криза
државе Босне и Херцеговине,
одбрањено 2015. на
Универзитету у Сарајеву,
Факултет политичких наука.
Кандидат нема ниједан рад из
области Теоријске социологије,
за коју је конкурс расписан.

Осим општег навода да се
бавио наставничким радом, не

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

прилаже детаље о истом, а
нема ни резултате студентске
анкете.

Приједлог кандидата за избор у академско звање
Комисија предлаже да се ниједан од два пријављена кандидата не изабере у
наставничко звање за ужу научну област Теоријска социологија.
Кандидат Остоја (Петар) Барашин има академско звање доктора социолошких
наука, али нема ниједан рад из области Теоријска социологија. Такође, не
испуњава у потпуности ни услов који говори о показаним наставничким
способностима.
Кандидат Момчило (Дане) Шавија има академско звање доктора социолошких
наука, али нема ниједан рад из области Теоријска социологија. Овај кандидат не
испуњава ни услов о показаним наставничким способностима.
Кандидати нису оставили позитиван утисак на интервјуу.
Узимајућу у обзир горе наведено, а на основу одредаба Закона о високом
образовању Републике Српске и Правилника о поступку и условима избора
академског особља Комисија једногласно предлаже Наставно-научном вијећу
Филозофског факултета Пале и Сенату Универзитета у Источном Сарајеву да се у
наставничко звање за ужу научну област Теоријска социологија не изабере
ниједан од два пријављена кандидата.
Ч Л А Н О В И К О М И С И Ј Е:
Проф. др Срђан Шљукић, редовни професор,
Посебне социологије, Филозофски Факултет
Универзитета у Новом Саду, предсједник
Проф. др Владимир Вулетић, редовни професор,
Теоријска социологија, Филозофски факултет
Универзитета у Београду, члан

Проф.др Лазо Ристић, редовни професор,
Методологија социјалних истраживања,
Универзитета у Бања Луци, члан

ФПН

IV ИЗДВОЈЕНО ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ
Уколико неко од чланова комисије није сагласан са приједлогом о избору дужан
је своје издвојено мишљење доставити у писаном облику који чини сасатвни дио
овог извјештаја комисије.
Ч Л А Н К О М И С И Ј Е:
1. ________________________________
Мјесто: Пале, Република Српска, Босна и Херцеговина
Датум: 20.08.2018.

