
Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за 
избор у академска звања – за избор сарадника за ужу научну област Зоологија 
(наставни предмети: Зоологија бескичмењака, Екологија и разноврсност бескичмењака 
I и Екологија и разноврсност бескичмењака II), коју је образовало Наставно-научно 
вијеће Природно-математичког факултета Одлуком број 3947/10, од 21.12.2010. у 
саставу: 

1. др Боро Павловић, редовни професор (ужа научна област Зоологија) Природно-
математички факултет Универзитета у Бањој Луци, предсједник; 

2. др Драган Микавица, редовни професор (ужа научна област Зоологија), 
Пољопривредни факултет Универзитета у Бањој Луци, члан 

3. др Ивица Радовић, редовни професор (ужа научна област Екологија, Заштита 
животне средине, Заштита биодиверзитета) Факултет за безбедност 
Универзитета у Београда, члан; 

доставља, ради даљњег поступка, 

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ  
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА  

у Бањој Луци 
 

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

 

I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ 

Конкурс објављен: Глас Српске, 1.12.2010. 
Ужа научна/умјетничка област: Зоологија; на наставним предметима: Зоологија 
бескичмењака, Екологија и разноврсност бескичмењака I и Екологија и 
разноврсност бескичмењака II 
Назив факултета: Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци 
Број кандидата који се бирају: 1 
Број пријављених кандидата: 10 
 
 
II ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА  
 
Први Кандидат  

1. Основни биографски подаци 
Име, средње име и презиме: Бранка (Миленко) Билбија 
Датум и мјесто рођења: 11.2.1986. Приједор 
Установе у којима је био запослен:  

- ОШ «Десанка Максимовић», Приједор, 6.4-20.6.2009. 
- Угоститељско-економска школа (допуна норме: Медицинско-
технолошка и грађевинска школа), Приједор, 14.9.2009- 

Звања/ радна мјеста:  
- наставник биологије,  
- професор биологије, биологије са екологијом, екологије и 
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заштите животне средине и хигјене (допуна норме: професор 
ботанике, микробиологије и паразитологије) 

Научна/умјетничка област: - 
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима: 
 

2. Биографија, дипломе и звања 
Оснвне студије: дипломирани биолог 

(просјечна оцјена: 9,03)  
Назив институције: Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци, 

Одсјек за биологију, општи смјер 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 20.7.2009. 
 
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 

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

1. Основни биографски подаци 
Име, средње име и презиме: Дино (Илијас) Хасанагић 
Датум и мјесто рођења: 28.9.1981. Приједор 
Установе у којима је био запослен:  

- Основна школа,  
- Гимназији – кратко искуство (без података) 

Звања/ радна мјеста: 
Научна/умјетничка област: 
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима:  

- „Омладински центар Љубије“ - волонтер еколошких секција,  
- Центар за заштиту животне средине у Бањој Луци - активиста 

 
2. Биографија, дипломе и звања 

Оснвне студије: - професор биологије 
(просјечна оцјена: 9,00);  
- дипломирани биолог (није приложена документација) 

Назив институције: Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци, 
Одсјек за биологију, наставни смјер 

Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 8.9.2010. 
 
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.) 
 - (Аутори постера нису наведени): Биохемијска каракатеризација 

солубилних и екстрацелуларних пероксидаза и супероксид дисмутаза 
изолованих из ризома Gentiana asclepiadea L.(1753). II Симпозијум биолога 
Републике Српске, Бања Лука, 04.-06.11.2010. (додијељена Диплома Дини 
Хасанагиић за младе истраживаче за најбољу постер презентацију)  
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 - (Аутори реферата нису наведени): Заступљеност наставних средстава у 
реализацији наставе из ботанике у неким основним и средњим школама. 
II Симпозијум биолога Републике Српске, Бања Лука, 04.-06.11.2010. 

 Укупан број бодова: ...0 
 

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 

(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: Маријана (Анђелко) Рољић 
Датум и мјесто рођења: 23.6.1987. Мркоњић Град  
Установе у којима је био запослен: :  

- ОШ «Петар Кочић», Мркоњић Град, школске 2009/2010 
Звања/ радна мјеста:  

- наставник биологије 
Научна/умјетничка област: 
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима: 
 

2. Биографија, дипломе и звања 
Основне студије: дипломирани биолог 

(просјечна оцјена: 8,94)  
Назив институције: Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци, 

Одсјек за биологију, општи смјер 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 15.9.2010. 
 
Постдипломске студије: 
Назив институције: 
Мјесто и година завршетка: 
Назив магистарског рада: 
Ужа научна/умјетничка област: 
 
Докторат: 
Назив институције: 
Мјесто и година завршетка: 
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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 

(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: Сања (Реља) Керановић 
Датум и мјесто рођења: 1.4.1983. Бугојно 
Установе у којима је био запослен:  

- Одјељење Имунологије и инфективне биологије, Институт 
микробиологије и имунологије, Факултет биологије и заштите 
околине, Универзитет Лоџ; шест седмица (јун-јул 2008.)  
- ОШ «Петар Кочић», Угодновић, Теслић, шест мјесеци 

Звања/ радна мјеста:  
- учешће у тренингу – практичном курсу о клиничкој 
микробиологији, имунологији и молекуларној биологији, кроз 
програм њеног учења 
- наставник биологије и хемије 

Научна/умјетничка област: - 
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима:  

- невладине организације – волонтирање, рад са дјецом; – 
анкетирање јавног мнијења 

2. Биографија, дипломе и звања 
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Основне студије: дипломирани биолог 
(просјечна оцјена: 8,64)  

Назив институције: Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци, 
Одсјек за биологију, општи смјер 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 20.11.2009. 
 
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.) 
 - Сања Керановић, Бојана Гранулић,Милица Матавуљ, Тамара Лукач, 

Смиљана Параш (2010): Ефекат електромагнетска терапије остеопорозе 
на бубрежне гломеруле пацова. У: I Симпозијум еколога Републике Српске, 
Програм рада и зѕборник Сжетака – Program and abstracts, Бања Лука, 04.-
06.11.2010: 30-31.  

 - Бојана Гранулић, Сања Керановић, Милица Матавуљ, Тамара Лукач, 
Смиљана Параш (2010): Ефекат комбиноване електромагнетска и 
медикемантозне терапије остеопорозе на бубрежне гломеруле пацова. У: 
II Симпозијум биолога Републике Српске, Програм рада и зборник 
Сжетака – Program and abstracts, Бања Лука, 04.-06.11.2010: 78-79. 

 Укупан број бодова:   0 
 

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  
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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: 
 
Пети Кандидат  

1. Основни биографски подаци 
Име, средње име и презиме: Гордана (Славко) Ружић 
Датум и мјесто рођења: 11.12.1982. Столац 
Установе у којима је био запослен:  

- МХ Електропривреда Републике Српске, ЗП Хидроелектране на 
Требишњици, Требиње, октобар 2008-октобар 2009. 

Звања/ радна мјеста:  
- приправник у микробиолошкој лабораторији 

Научна/умјетничка област: - 
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима: 
 

2. Биографија, дипломе и звања 
Оснвне студије: дипломирани биолог 

(просјечна оцјена: 8,62)  
Назив институције: Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду, 
Департман за биологију и екологију, смер дипломирани биолог 
Мјесто и година завршетка: Нови Сад, 30.10.2007. 
 
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 
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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 

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

1. Основни биографски подаци 
Име, средње име и презиме: Милица (Милојица) Кос 
Датум и мјесто рођења: 10.5.1985. Бања Лука 
Установе у којима је био запослен: 
Звања/ радна мјеста: 
Научна/умјетничка област: 
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима: 
 

2. Биографија, дипломе и звања 
Оснвне студије: дипломирани биолог 

(просјечна оцјена: 8,34)  
Назив институције: Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци, 
Одсјек за биологију, општи смјер 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 7.7.2010. 
 
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.) 

 8



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 

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

1. Основни биографски подаци 
Име, средње име и презиме: Љубица (Ратко) Тодоровић 
Датум и мјесто рођења: 7.9.1981. Бања Лука 
Установе у којима је био запослен:  

- Грађевинска школа, Бања Лука, 2008/2009 
- Гимназија, Бања Лука, септ.2009- 

Звања/ радна мјеста:  
- наставник на предмету Екологија и заштита животне средине 
- наставник биологије 

Научна/умјетничка област: 
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима:  

- Удружење јавног здравља Републике Српске – члан,  
- Добровољни давалац крви 

2. Биографија, дипломе и звања 
Оснвне студије: дипломирани биолог 

(просјечна оцјена: 8,25)  
Назив институције: Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци, 
Одсјек за биологију, општи смјер 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 4.3.2008. 
 
Постдипломске студије: 
Назив институције: 
Мјесто и година завршетка: 
Назив магистарског рада: 
Ужа научна/умјетничка област: 
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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) 

(3) Уџбеник за предуниверзитетски ниво образовања.....2 бода 
(3.3) Коаутотор уџбеника: Биологија, за други разред, за струке здравство, 

пољопривреда и прерада хране и остале дјелатности, четврти степен. Завод за 
уџбенике и наставна средства, Иасточно Сарајево. (непотпун податак, аније 
приложен уџбеник)........2 бода 
 Укупан број бодова: ......2 
 

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: 
 
Осми Кандидат  

1. Основни биографски подаци 
Име, средње име и презиме: Лидија (Милутин) Матијашевић 
Датум и мјесто рођења: 21.8.1984. Бос. Градишка 
Установе у којима је био запослен: 
Звања/ радна мјеста: 
Научна/умјетничка област: 
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима: 
 

2. Биографија, дипломе и звања 
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Оснвне студије: дипломирани еколог 
(просјечна оцјена: 8,06)  

Назив институције: Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци, 
Одсјек за биологију, смјер: екологија и заштита животне средине 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 26.3.2010. 
 
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 

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

1. Основни биографски подаци 
Име, средње име и презиме: Дарио (Боро) Чолић 
Датум и мјесто рођења: 17.1.1984. Бања Лука 
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Установе у којима је био запослен: 
Звања/ радна мјеста: 
Научна/умјетничка област: 
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима: 
 

2. Биографија, дипломе и звања 
Оснвне студије: дипломирани еколог 

(просјечна оцјена: 7,88)  
Назив институције: Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци, 
Одсјек за биологију, смјер: екологија и заштита животне средине 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 26.5.2010. 
 
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 

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

1. Основни биографски подаци 
Име, средње име и презиме: Дијана (Ранко) Сеферовић 
Датум и мјесто рођења: 7.7.1982. Бања Лука 
Установе у којима је био запослен: 
Звања/ радна мјеста: 
Научна/умјетничка област: 
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима: 
 

2. Биографија, дипломе и звања 
Оснвне студије: професор биологије 

(просјечна оцјена: 6,79)  
Назив институције: Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци, 
Одсјек за биологију, наставни смјер 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 12.102010. 
 
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: 
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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: 
 
 
III  ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ  
 
(Образложење приједлога Комисије, са приједлогом једног кандидата за избор и назнаком 
за које звање се предлаже.) 
Два кандидата не испуњавају услов, имају просјечну оцјену мању од 8: (Дарио Чолић, 
7,88; Дијана Сеферовић, 6,79). Наредна два кандидата имају оцјену из предмета 
Зоологија бескичмењака мању од 8 (Сања Керановић, 7; Лидија Матијашевић, 6) 
Кандидат Гордана Ружић има просјечну оцјену 8,62, а није приложила податке о 
оцјенама за положене испите. Између кандидата који су ушли у избор након ових 
критеријума кандидат Бранка Билбија има највећу просјечну оцјену 9,03. 
 
Предлажемо да Наставно-научно вијеће, у даљњем поступку изабере Бранку 
(Миленко) Билбија за сарадника за ужу научну област Зоологија, на наставне 
предмете: Зоологија бескичмењака, Екологија и разноврсност бескичмењака I и 
Екологија и разноврсност бескичмењака II у звање асистента. 
 

 
Бања Лука, 12. јануар 2011. год. 

Чланови Комисије: 
 

1._________________________________________ 
др Боро Павловић, редовни професор, предсједник 

2._________________________________________ 
др Драган Микавица, редовни професор, члан 

3._________________________________________ 
др Ивица Радовић, редовни професор, члан 

 
 
IV  ИЗДВОЈЕНО ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 
 
(Образложење члан(ов)а Комисије о разлозима издвајања закључног мишљења, са 
приједлогом једног кандидата за избор и назнаком за које звање се предлаже.) 
 
Бања Лука:___________       Члан(ови) Комисије:  

1._______________________ 
 

2._______________________ 
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