
др Биљана Кукавица, доцент- предсједник 
(ужа научна област Биохемија) 
Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци 
 
др Живојин Ерић, редовни професор - члан 
(ужа научна област Микробиологија, биологија ћелије) 
Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци 
 
др Данијела Којић, доцент- члан 
(ужа научна област Биохемиja) 
Природно-математички факултет, Нови Сад 
 
На сједници Наставно-научног вијећа Природно-математичког факултета одржаној 
21.12.2010. именовани смо у комисију за избор сарадника за ужу научну област 
Биохемија (наставни предмет Биохемија) о чему подносимо слиједећи извјештај: 
 

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

 

 

I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ 

Конкурс објављен:1.12.2010. објављен у дневном листу „Глас Српске“ 
Ужа научна/умјетничка област: Биохемија 
Назив факултета:Природно-математички факултет, Бања Лука 
Број кандидата који се бирају:1 
Број пријављених кандидата:11 
 
II ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА  
 
Први Кандидат  

1. Основни биографски подаци 
Име, средње име и презиме:Вања (Божо) Бабић 
Датум и мјесто рођења:18.02.1986. Босанска  Дубица 
Установе у којима је био запослен: Средњошколски центар „Gemit-Apeiron“ 
Звања/ радна мјеста: дипломирани хемичар-биохемичар 
Научна/умјетничка област:  
 

2. Биографија, дипломе и звања 
Оснвне студије: 
Назив институције:Природно –математички факултет у Новом Саду, Департмант за 
хемију 
Мјесто и година завршетка: Нови Сад, 2009. 
Просјечна оцјена у току студија: 8.53 
Постдипломске студије: 
Назив институције:  
Мјесто и година завршетка:  
Ужа научна/умјетничка област:  

 
 



 
Други Кандидат  

1. Основни биографски подаци 
Име, средње име и презиме:Невена (Зоран) Голубовић 
 Датум и мјесто рођења: 28.7. 1986. Травник 
Установе у којима је био запослен: Институт заштите, екологије и информатике НИИ, 
Бања Лука 
Звања/ радна мјеста: дипломирани хемичар, истраживач сарадник 
Научна/умјетничка област: заштита на раду 
 

2. Биографија, дипломе и звања 
Оснвне студије: 
Назив институције:Природно–математички факултет у Бањој Луци  
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2009. 
Просјечна оцјена у току студија: 8.00 
Постдипломске студије: 
Назив институције:  
Мјесто и година завршетка:  
Ужа научна/умјетничка област:  

 
 
Трећи Кандидат  

1. Основни биографски подаци 
Име, средње име и презиме: Владана (Јово) Грабеж 
Датум и мјесто рођења:16.12.1985., Градишка 
Установе у којима је био запослен:  
Звања/ радна мјеста: дипломирани инжењер технологије 
Научна/умјетничка област:  
 

2. Биографија, дипломе и звања 
Оснвне студије: 
Назив институције:Технолошки факултет, Бања Лука, (Одсјек Биотехнолошко-
прехрамбени, смјер контрола квалитета и хигијенске исправности намирница) 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2009. 
Просјечна оцјена у току студија: 9.54 
Постдипломске студије: 
Назив институције:  
Мјесто и година завршетка:  
Ужа научна/умјетничка област:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Четврти  Кандидат  

1. Основни биографски подаци 
Име, средње име и презиме:Биљана (Борислав) Јанковић 
Датум и мјесто рођења:10.02.1985. Вировитица 
Установе у којима је био запослен: Пољопривредна школа у Бањој Луци 
Звања/ радна мјеста: дипломирани хемичар 
Научна/умјетничка област:  
 

2. Биографија, дипломе и звања 
Оснвне студије: 
Назив институције:Природно –математички факултет у Бањој Луци 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2009.  
Просјечна оцјена у току студија: недостају подаци 
 
Постдипломске студије: 
Назив институције:  
Мјесто и година завршетка:  
Ужа научна/умјетничка област:  
 

 
 

Пети  Кандидат  
1. Основни биографски подаци 

Име, средње име и презиме: Дарија (Радојко) Комјеновић 
 Датум и мјесто рођења:8.9.1980. Бања Лука 
 Установе у којима је био запослен: децембар 2007.-септембар 2008. „Хемоформа/“Моја 
апотека“ Бања Лука; септембар 2008.- април 2010. апотека  „22. април“ Бања Лука; 
април 2010. – јули 2010. апотека  „Невен“ Градишка, тренутно запослена у апотеци 
„Промедика 3“ Бања Лука 
Звања/ радна мјеста: дипломирани фармацеут 
Научна/умјетничка област:  
 

2. Биографија, дипломе и звања 
Оснвне студије: 
Назив институције: Медицински факултет –одсијек фармација 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука 2007.  
Просјечна оцјена у току студија: 9.46 
Постдипломске студије: 
Назив институције:  
Мјесто и година завршетка:  
Ужа научна/умјетничка област:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Шести  Кандидат  

1. Основни биографски подаци 
Име, средње име и презиме: Марина (Драган) Лазић 
Датум и мјесто рођења:24.09.1986. Пожаревац 
Установе у којима је био запослен: јун 2007.-јануар 2008. Лабораторија за Хистологију 
са ембриологијом на Департману за биологију и екологију у Новом Саду; 
Лабораторија за генетичка истраживања на Институту за биолошка истраживања 
„Синиша Станковић“ у Београду; 2010. Лабораторија за културу ткива на Институту 
за ратарство и повртарство, Нови Сад 
Звања/ радна мјеста: дипломирани биолог-молекуларни биолог 
Научна/умјетничка област:  
 

2. Биографија, дипломе и звања 
Оснвне студије: 
Назив институције:Природно –математички факултет у Новом Саду, Департмант за 
биологију и екологију, Смјер дипломирани биолог-молекуларни биолог 
Мјесто и година завршетка: Нови Сад, 2009.  
Просјечна оцјена у току студија: 9.60 
 
Постдипломске студије: 
Назив институције:  
Мјесто и година завршетка:  
Ужа научна/умјетничка област:  

 
Седми  Кандидат  

1. Основни биографски подаци 
Име, средње име и презиме:Нина (Милан) Лујић 
 Датум и мјесто рођења:8.10.1987. Сисак 
Установе у којима је био запослен: Гимназија Бања Лука 
Звања/ радна мјеста: дипломирани хемичар и професор хемије 
Научна/умјетничка област:  
 

2. Биографија, дипломе и звања 
Основне студије:  
Назив институције: Природно –математички факултет, Бања Лука 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2010.  
Просјечна оцјена у току студија: 9.33 општи смјер и 9.35 наставни смјер 
 
Постдипломске студије: 
Назив институције: Мјесто и година завршетка:  
Ужа научна/умјетничка област:  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Осми  Кандидат  

1. Основни биографски подаци 
Име, средње име и презиме:Дајана (Недељко) Мићић 
 Датум и мјесто рођења:15.4. 1985. Дервента 
Установе у којима је био запослен: Дом здравља Дервента, Биохемијско-хематолошка 
лабораторија 
Звања/ радна мјеста: дипломирани хемичар - биохемичар 
Научна/умјетничка област:  
 

2. Биографија, дипломе и звања 
Основне студије:  
Назив институције: Природно –математички факултет, Нови Сад 
Мјесто и година завршетка: Нови Сад, 2010.  
Просјечна оцјена у току студија: 8.47 
 
Постдипломске студије: 
Назив институције:  
Мјесто и година завршетка:  
Ужа научна/умјетничка област:  
 

 
 
Девети  Кандидат  

1. Основни биографски подаци 
Име, средње име и презиме:Гордана (Славко) Ружић 
 Датум и мјесто рођења:11.12.1982. Требиње 
Установе у којима је био запослен: ЗП Хидроелектране на Требишњици 
Звања/ радна мјеста: дипломирани биолог/ приправник у микробиолошкој 
лабораторији 
Научна/умјетничка област:  
 

2. Биографија, дипломе и звања 
Основне студије:  
Назив институције: Природно –математички факултет, Нови Сад  
Мјесто и година завршетка: Нови Сад, 2007.  
Просјечна оцјена у току студија: 8.62 
 
Постдипломске студије: 
Назив институције: Мјесто и година завршетка:  
Ужа научна/умјетничка област:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
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: професор биологије 
Научна/умјетничка област:  
 

2. Биографија, дипломе и звања 
Основне студије:  
Назив институције: Природно –математички факултет, Бања Лука 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука,  2010. 
Просјечна оцјена у току студија: 6.79 
 
Постдипломске студије: 
Назив институције: Мјесто и година завршетка:  
Ужа научна/умјетничка област:  
 
 
Једанаести Кандидат  

1. Основни биографски подаци 
Име, средње име и презиме:Дино (Илијас) Хасанагић 
 Датум и мјесто рођења:28.09. 1981. Приједор 
Установе у којима је био запослен: Основна и средња школа 
Звања/ радна мјеста: дипломирани биолог, професор биологије 
Научна/умјетничка област:  
 

2. Биографија, дипломе и звања 
Основне студије:  
Назив институције: Природно –математички факултет, Бања Лука 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2010.  
Просјечна оцјена у току студија: 9.0 
 
Постдипломске студије: 
Назив институције: Мјесто и година завршетка:  
Ужа научна/умјетничка област:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III  ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ  



Приједлог комисије 
На основу достављене документације кандидата и на основу правила за избор у звање 
асистента регулисаним Законом о високом образовању Републике Српске и Статутом  
Универзитета у Бањој Луци, Комисија предлаже Наставно-научном вијећу Природно-
математичког факултета у Бањој Луци да се кандидат Дино Хасанагић, изабере у звање 
асистента за ужу научну област Биохемија, на наставном предмету Биохемија на Природно-
математичком факултету, Универзитета у Бањој Луци. 
Образложење 
Кандидат, Дијана Сеферовић, не испуњава услове из Члана 74. Закона о високом образовању 
јер на основном студију има просјечну оцјену мању од  8. Кандидат, Биљана Јанковић, није 
навела просјечну оцјену на основном студију. 
Остали пријављени кандидати испуњавају услове регулисане Законом о високом образовању и 
Статутом Универзитета у Бањој Луци. 
Приликом доношења закључног мишљења комисија је узела у обзир звање пријавњених 
кандидата, просјечну оцјену, оцјену из предмета на који се кандидат бира као и научну област 
из које је рађен дипломски рад. 
Имајући у виду да се наставни предмет Биохемија, на који се асистент бира, изводи на 
Студијским програмима Биологија и Екологија и заштита животне средине Комисија сматра да 
би кандидат са звањем дипломирани биолог или професор биологије био најадекватнији избор. 
Од пријављених кандидата звање дипломирани биолог и професор биологије са највећом 
просјечном оцјеном имају кандидати Марина Лазић (дипломирани биолог-молекуларни биолог, 
просјечна оцјена 9.6) и Дино Хасанагић (професор биологије, просјечна оцјена 9.0). Међутим, 
кандидат Марина Лазић  има оцјену 8 из Биохемије и дипломски рад је из области молекуларна 
биологија, а кандидат Дино Хасанагић има оцјену 9 из Биохемије и дипломски рад из области 
биохемије. Узимајући у обзир све предходно наведено Комисија предлаже Наставно-научном 
вијећу Природно- математичког факултета, Универзитета у Бањој Луци да се Дино Хасанагић, 
професор биологије, изабере у звање асистента за ужу научн област Биохемија, на наставни 
предмет Биохемија на Природно –математичком факултету, Универзитета у Бањој Луци. 

 
Чланови Комисије: 

 
                                                1. др Биљана Кукавица, доцент- предсједник 
                                                   (ужа научна област Биохемија) 

                                            Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци 
 

                                                    ___________________________________________________ 
                                         
                                                 2. др Живојин Ерић, редовни професор - члан 

                                (ужа научна област Микробиологија, биологија ћелије) 
                                           Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци 

 
                                                 ________________________________________________________ 
 
                                                  3.др Данијела Којић, доцент- члан 
                                                    (ужа научна област Биохемија) 
                                                    Природно-математички факултет, Нови Сад 

                                          ___________________________________________________ 
 

Бања Лука 12.1.2011. 
 


