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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, 25.08.2010. 
Ужа научна/умјетничка област: Генетика и насљеђивање 
Назив факултета: Природно-математички факултет 
Број кандидата који се бирају: 1 
Број пријављених кандидата: 8 
 
 
II ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА  
 
Први Кандидат  

1. Основни биографски подаци 
Име, средње име и презиме: Драгана Шњегота 
Датум и мјесто рођења: 31.5.1985, Бања Лука 
Установе у којима је био запослен: ШЦ ''Петар Кочић'', Србац 
Звања/ радна мјеста: дипломирани биолог 
Научна/умјетничка област: - 
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима: - 

2. Биографија, дипломе и звања 
Основне студије: 
Назив институције: Природно-математички факултет (9.13) 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 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 
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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: Бранка Билбија 
Датум и мјесто рођења: 11.2.1986, Приједор 
Установе у којима је био запослен: -ОШ ''Десанка Максимовић'', Приједор 

                                               -Економско-угоститељска школа, Приједор 
Звања/ радна мјеста: дипломирани биолог 
Научна/умјетничка област: - 
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима: - 

2. Биографија, дипломе и звања 
Основне студије: 
Назив институције: Природно-математички факултет (9.03) 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 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) 
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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: Дино Хасанагић 
Датум и мјесто рођења: 28.9.1981, Приједор 
Установе у којима је био запослен: - 
Звања/ радна мјеста: професор биологије 
Научна/умјетничка област: - 
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима: - 

2. Биографија, дипломе и звања 
Основне студије: 
Назив институције: Природно-математички факултет (9.00) 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 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: 
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Четврти Кандидат  
1. Основни биографски подаци 

Име, средње име и презиме: Милица Њежић 
Датум и мјесто рођења: 4.5.1985, Бања Лука 
Установе у којима је био запослен: ОШ ''Свети Сава'', Горњи Смртићи 
Звања/ радна мјеста: дипломирани биолог 
Научна/умјетничка област: - 
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима: - 

2. Биографија, дипломе и звања 
Оснвне студије: 
Назив институције: Природно-математички факултет (8.66) 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2008. 
 
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: 
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Пети Кандидат  
1. Основни биографски подаци 

Име, средње име и презиме: Сања Керановић 
Датум и мјесто рођења: 1.4.1983, Бугојно 
Установе у којима је био запослен: - ОШ ''Петар Кочић'', Угодновић, Теслић 

               - Институт за микробиологију и имунологију,   
                  Универзитет у Лођу (Пољска) 

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

2. Биографија, дипломе и звања 
Оснвне студије: 
Назив институције: Природно-математички факултет (8.64) 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 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) 
 Укупан број бодова: 
 
 
 
 
 
 
 



 6

Шести Кандидат  
1. Основни биографски подаци 

Име, средње име и презиме: Биљана Лајић 
Датум и мјесто рођења: 13.3.1972, Загреб 
Установе у којима је био запослен: -Circle Fulfillment GmbH,Edingen-Neckarhausen 
                                             -Kero GmbH Palmbrau Gasse, Heidelberg 
                                             -Thoraxklinik, Heidelberg 
Звања/ радна мјеста: дипломирани биолог 
Научна/умјетничка област: - 
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима: - 

2. Биографија, дипломе и звања 
Оснвне студије: 
Назив институције: Природно-математички факултет (8.46) 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 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: 
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Седми Кандидат  
1. Основни биографски подаци 

Име, средње име и презиме: Лидија Матијашевић 
Датум и мјесто рођења: 21.8.1984, Босанска Градишка 
Установе у којима је био запослен: - 
Звања/ радна мјеста: дипломирани еколог 
Научна/умјетничка област: - 
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима: - 

2. Биографија, дипломе и звања 
Оснвне студије: 
Назив институције: Природно-математички факултет (8.06) 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 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: 
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Осми Кандидат  
1. Основни биографски подаци 

Име, средње име и презиме: Дарио Чолић 
Датум и мјесто рођења: 17.1.1984, Бања Лука 
Установе у којима је био запослен: - 
Звања/ радна мјеста: дипломирани еколог 
Научна/умјетничка област: - 
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима: - 

2. Биографија, дипломе и звања 
Оснвне студије: 
Назив институције: Природно-математички факултет (7.88) 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 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: 
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III  ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ  
 
Закључак 
На основу увида у достављену документацију, као и законских услова регулисаних 
''Законом о високом образовању'', Сл.Гл.РС бр.85/06, ''Законом о измјенама и допунама 
Закона о високом образовању'', Сл.Гл.РС бр.30/07, те ''Статутом Универзитета у Бања 
Луци'', Комисија предлаже Наставно-научном вијећу Природно-математичког факултета 
Универзитета у Бања Луци да се Драгана Шњегота, дипломирани биолог, изабере у 
звање асистента за ужу научну област Генетика и насљеђивање, на наставним 
предметима: Генетика I, Генетика II, Генетика са генотоксикологијом на Природно-
математичком факултету Универзитета у Бања Луци. 
 
Образложење 
Кандидат Дарио Чолић не испуњава услове из Члана 74. ''Закона о високом образовању'', 
Сл.Гл.РС бр.85/06. 
Преосталих седам пријављених кандидата, сви испуњавају услове регулисане ''Законом 
о високом образовању'', Сл.Гл.РС бр.85/06, ''Законом о измјенама и допунама Закона о 
високом образовању'', Сл.Гл.РС бр.30/07, те ''Статутом Универзитета у Бања Луци''. 
Приликом доношења закључног мишљења Комисија се опредијелила за следеће додатне 
критеријуме: просјек оцјена у току студија, оцјена за предмет из уже научне области за 
коју се кандидат бира, године старости кандидата и дипломски рад. 
На основу додатних критеријума, кандидат Драгана Шњегота, дипломирани биолог, има 
нејвећи просјек оцјена (9.13), оцјену 10 из предмета Генетика, по годинама старости 
један је од најмлађих кандидата (25 година) и дипломски рад је радила из уже научне 
области Генетика и наслеђивање, те дипломирала са оцјеном 10. 
На основу свега наведеног Комисија се опредијелила да предложи Наставно-научном 
вијећу Природно-математичког факултета Универзитета у Бања Луци да се Драгана 
Шњегота, дипломирани биолог, изабере у звање асистента за ужу научну област 
Генетика и насљеђивање, на наставним предметима: Генетика I, Генетика II, Генетика 
са генотоксикологијом на Природно-математичком факултету Универзитета у Бања 
Луци. 
 

 
 

Чланови Комисије: 
  

1. Др Митар Новаковић, редовни професор 
(ужа научна област Генетика и насљеђивање), 
Педагошки факултет Универзитета у Источном Сарајеву, 
предсједник 
______________________________________________________ 

 
2. Др Стојко Видовић, ванредни професор  
(ужа научна област Генетика и насљеђивање),  
Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци,  
члан 
 ______________________________________________________ 

 
3. Др Боро Павловић, редовни професор  
(ужа научна област Зоологија),  
Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци,  
члан 
______________________________________________________ 

 
Бања Лука: 13.11.2010.год.       


