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Прилог бр. 1. 

И З В Ј Е Ш Т А Ј 
 
КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ 

 

I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ 

Конкурс објављен: 01.12.2010. у дневном листу „ Глас Српске“ 
Ужа научна/умјетничка област: Броматологија  
Назив факултета: Медицински факултет-студијски програм Фармација 
Број кандидата који се бирају: 1 
Број пријављених кандидата:  5 
 
II ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА  
 
Први Кандидат  

1. Основни биографски подаци 
Име, средње име и презиме: ДАРИЈА (РАДОЈКО) КОМЈЕНОВИЋ 
Датум и мјесто рођења: 08.09.1980 
Установе у којима је била запослена: Приправнички стаж у апотекама Хемофарма од 2008. 
запослена у апотекама 22. Април и Невен, Моја Апотека д.о.о., Бања Лука, а тренутно 
запослена у апотеци Про Медица 3.  
Звања/ радна мјеста: дипломирани фармацеут 
Научна/умјетничка област:/ 
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима: / 

2. Биографија, дипломе и звања 
Оснвне студије: 
Назив институције: Медицински факултет, Одсјек Фармација у Бања Луци, РС 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2007. старост: 30год; дужина студирања 6; просек 
9,46 
Постдипломске студије: / 
Назив институције:/ 
Мјесто и година завршетка: / 
Назив магистарског рада:/ 
Ужа научна/умјетничка област:/ 
Докторат: 
Назив институције:/ 
Мјесто и година завршетка:/ 
Назив дисертације:/ 
Ужа научна/умјетничка област:/ 
Претходни избори у наставна и научна звања (институција, звање и период):/ 

 
3. Научна/умјетничка дјелатност кандидата 

1. Радови прије последњег избора/реизбора / 
 

2. Радови послије последњег избора/реизбора / 
 
 Укупан број бодова: / 

 
4. Образовна дјелатност кандидата 

1. Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) сврстаних по 

категоријама из члана 35)/ 
2. Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора / 
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(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) и број бодова 
сврстаних по категоријама из члана 35) 
 Укупан број бодова: 
 

5. Стручна дјелатност кандидата  
1. Стручна дјелатност прије последњег избора/реизбора / 

(Навести све активности  сврстаних по категоријама из члана 36) 
2. Стручна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора / 

(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 36) 
 Укупан број бодова: / 
 
Други кандидат  

1. Основни биографски подаци 
Име, средње име и презиме: Арсенић Дејан 
Датум и мјесто рођења: 14.11.1983 
Установе у којима је био запослен: / 
Звања/ радна мјеста: дипломирани фармацеут 
Научна/умјетничка област:/ 
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима:  
 

2. Биографија, дипломе и звања 
Оснвне студије: 
Назив институције: Медицински факултет, Одсјек Фармација у Бања Луци, РС  
Мјесто и година завршетка: , Бања Лука 2008. старост: 27год; дужина студирања 6; 
просек 9,20 
Постдипломске студије: / 
Назив институције: докторске студије из Козметологије, Фармацеутски факултет, Београд 
Мјесто и година завршетка: / 
Назив магистарског рада:/ 
Ужа научна/умјетничка област:/ 
 
Докторат: 
Назив институције:/ 
Мјесто и година завршетка:/ 
Назив дисертације:/ 
Ужа научна/умјетничка област:/ 
 
Претходни избори у наставна и научна звања (институција, звање и период):/ 

 
3. Научна/умјетничка дјелатност кандидата 

1. Радови прије последњег избора/реизбора / 
2. Радови послије последњег избора/реизбора / 
 Укупан број бодова: / 

 
4. Образовна дјелатност кандидата 

1. Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) сврстаних по 
категоријама из члана 35) / 
2. Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора / 

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) и број бодова 
сврстаних по категоријама из члана 35) 
 Укупан број бодова: 
 

5. Стручна дјелатност кандидата  
1. Стручна дјелатност прије последњег избора/реизбора / 
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(Навести све активности  сврстаних по категоријама из члана 36) 
2. Стручна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора / 

(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 36) 
 Укупан број бодова: / 
 
Трећи Кандидат  

1. Основни биографски подаци 

Име, средње име и презиме: Анђелка Лукић Рачић 
Датум и мјесто рођења: 23.01.1986, Бања Лука 
Установе у којима је била запослена:  
Звања/ радна мјеста: дипломирани фармацеут 
Научна/умјетничка област:/ 
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима: / 
 

2. Биографија, дипломе и звања 
Оснвне студије: 
Назив институције: Медицински факултет, Одсјек Фармација у Бања Луци, РС 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2010, старост 25; просјек 9,57 (студирала 5 
година). 
Постдипломске студије: / 
Назив институције:/ 
Мјесто и година завршетка: / 
Назив магистарског рада:/ 
Ужа научна/умјетничка област:/ 
 
Докторат: 
Назив институције:/ 
Мјесто и година завршетка:/ 
Назив дисертације:/ 
Ужа научна/умјетничка област:/ 
 
Претходни избори у наставна и научна звања (институција, звање и период):/ 

 
3. Научна/умјетничка дјелатност кандидата 

1. Радови прије последњег избора/реизбора / 
(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 33. или члана 34.) 

2. Радови послије последњег избора/реизбора / 
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодова сврстаних по 

категоријама из члана 33. или члана 34.) / 
 Укупан број бодова: / 

 
 

4. Образовна дјелатност кандидата 
1. Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) сврстаних по 
категоријама из члана 35)/ 
2. Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора / 

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) и број бодова 
сврстаних по категоријама из члана 35) 
 Укупан број бодова: 
 

5. Стручна дјелатност кандидата  
1. Стручна дјелатност прије последњег избора/реизбора / 

(Навести све активности  сврстаних по категоријама из члана 36) 
2. Стручна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора / 
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(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 36) 
 Укупан број бодова: / 
 
ЧЕТВРТИ КАНДИДАТ  
 
 

1. Основни биографски подаци 

Име, средње име и презиме: Јована Кесић 
Датум и мјесто рођења: 13.09.1985, Бања Лука 
Установе у којима је била запослен:  
Звања/ радна мјеста: дипломирани фармацеут 
Научна/умјетничка област:/ 
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима: / 
 

2. Биографија, дипломе и звања 
Оснвне студије: 
Назив институције: Медицински факултет, Одсјек Фармација у Бања Луци, РС 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2010, старост 25; просјек 9,46 (студирала 6 
година). 
Постдипломске студије: / 
Назив институције:/ 
Мјесто и година завршетка: / 
Назив магистарског рада:/ 
Ужа научна/умјетничка област:/ 
 
Докторат: 
Назив институције:/ 
Мјесто и година завршетка:/ 
Назив дисертације:/ 
Ужа научна/умјетничка област:/ 
 
Претходни избори у наставна и научна звања (институција, звање и период):/ 

 
3. Научна/умјетничка дјелатност кандидата 

1. Радови прије последњег избора/реизбора / 
(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 33. или члана 34.) 

2. Радови послије последњег избора/реизбора / 
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодова сврстаних по 

категоријама из члана 33. или члана 34.) / 
 Укупан број бодова: / 

 
 

4. Образовна дјелатност кандидата 
1. Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) сврстаних по 
категоријама из члана 35)/ 
2. Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора / 

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) и број бодова 
сврстаних по категоријама из члана 35) 
 Укупан број бодова: 
 

5. Стручна дјелатност кандидата  
1. Стручна дјелатност прије последњег избора/реизбора / 

(Навести све активности  сврстаних по категоријама из члана 36) 
2. Стручна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора / 
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(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 36) 
 Укупан број бодова: / 
 
 
ПЕТИ КАНДИДАТ  

1. Основни биографски подаци 

Име, средње име и презиме: МИРЈАНА ЂЕРМАНОВИЋ 
Датум и мјесто рођења: 02.12.1976. Приједор 
Установе у којима је била запослена: 2002. -2009. у Апотекама отвореног типа.Тренутно 
запослена у Институту за заштиту здравља Републике Српске, служба Санитарне хемије. 
Звања/ радна мјеста: дипломирани фармацеут 
Научна/умјетничка област:/ 
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима: Фармацеутског друштва 
РС и Фармацеутске коморе РС 
 

2. Биографија, дипломе и звања 
Оснвне студије: 
Назив институције: Фармацеутски факултет, Универзитет у Београду  
Мјесто и година завршетка: Београд, 2001. старост: 34год; дужина студирања 6; просек 
8,47 
Постдипломске студије: / Докторске студије из Броматологије 
Назив институције  
Мјесто и година завршетка: / 
Назив магистарског рада:/ 
Ужа научна/умјетничка област:/ 
 Докторат: 
Назив институције:/ Катедра за Броматологију, Фармацеутски факултет, Универзитет у 
Београду  
Мјесто и година завршетка:/ 
Назив дисертације:/ 
Ужа научна/умјетничка област:/ Броматологија 
 
 
Претходни избори у наставна и научна звања (институција, звање и период):/04/02/2004. 
бирана у звање асистента на предмету Броматологија 

 
3. Научна/умјетничка дјелатност кандидата 

1. Радови прије последњег избора/реизбора / 
(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 33. или члана 34.) 

2. Радови послије последњег избора/реизбора / 
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодова сврстаних по 

категоријама из члана 33. или члана 34.) / 
 Укупан број бодова: / 

 
4. Образовна дјелатност кандидата 

1. Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) сврстаних по 

категоријама из члана 35)/ 
2. Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора / 

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) и број бодова 
сврстаних по категоријама из члана 35) 
 Укупан број бодова: 
 

5. Стручна дјелатност кандидата  
1. Стручна дјелатност прије последњег избора/реизбора / 
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(Навести све активности  сврстаних по категоријама из члана 36) 
2. Стручна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора / 

(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 36) 
 Укупан број бодова: / 
 
III  ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ  
 
Комисија у саставу проф. Др Иванка Милетић, Проф. др Иван Станковић и доц. др Брижита 
Ђорђевић  детаљно је размотрила  достављени конкурсни материјал.  
Сви пријављени кандидати су изванредни и испуњавају опште услове за сараднике на 
Медицинском факултету, Одсјек Фармација у Бања Луци, РС.  
Имајући у виду да је кандидат Мирјана Ђермановић бирана у звање асистента за ужу научну 
област Броматологије, њено ангажовање и да је, у оквиру ове области, уписана на докторске 
студије, где је одслушала и положила све предмете предвиђене планом и програмом ових 
студија, Комисија даје предност овом кандидату.  
Комисија у саставу проф. Др Иванка Милетић, Проф. др Иван Станковић и доц. др Брижита 
Ђорђевић  једногласно предлаже  да се у звање сарадника за ужу научну област 
Броматологија изабере Мирјана Ђермановић, досадашњи асистент за ову област. 
 

 
 
 

             Чланови Комисије: 
 
  

                                                                                         1.Проф. др Иванка Милетић, 
                                                                                                   Фармацеутски факултет, Београд 

 
 

                                                                                       2. Проф. др Иван Станковић 
                                                                                                      Фармацеутски факултет, Београд 

 
 

                                                                                       3.  доц др Брижита Ђорђевић  
                                                                                                     Фармацеутски факултет, Београд 
 
 

 
 
IV  ИЗДВОЈЕНО ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 
 
Нема 
 
 
 
 
Београд 17/01/2011 
Пс: Конкурсни материјал примљен 10/01/ 2011 
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