


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 
MЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ  
о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадника у 

звање 
 
 
 

I.  ПОДАЦИ О КОНКУРСУ 
 
Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке:  
Сенат Универзитета у Бањој Луци је 05.04.2013. године донио Oдлуку о 
расписивању конкурса број 18-3-369/2013. 
 
Ужа научна/умјетничка област: 
Броматологија 
 
Назив факултета:  
Медицински факултет Универзитета у Бањалуци 
 
Број кандидата који се бирају  
1 
 
Број пријављених кандидата  
5 
 
Датум и мјесто објављивања конкурса:  
10.04.2013. године у дневном листу „Глас Српске“; Бања Лука 
 
Састав комисије:  

а) предсједник: др Иванка Милетић Офенбахер, редовни професор, ужа 
научна област Броматогија; Фармацеутски факултет Универзитета у 
Београду  

б) члан: др Иван Станковић, редовни професор, ужа научна област 
Броматогија; Фармацеутски факултет Универзитета у Београду 

 
в) члан: др Бригита Ђорђевић, ванредни професор, ужа научна област 

Броматогија; Фармацеутски факултет Универзитета у Београду 



Пријављени кандидати  
1. Дарија Комјеновић 
2. Биљана Гатарић  
3. Дејан Арсенић  
4. Богданка Бановић 
5. Снежана Вујановић  
 

 
II. ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

 
Први кандидат 

а) Основни биографски подаци : 
Име и презиме: Дарија Комјеновић  
Датум и мјесто рођења: 08.09.1980. године:  
Установе у којима је био запослен: Од 2011 – тренутно: Фонд здравственог 

 осигурања Републике Српске  
 Од 2008 – 2011: ЗУ„Моја апотека“,  ЗУ 
 „Апотеке УНИМА“, апотека 
 „Промедика“   

Радна мјеста: виши стручни сарадник за лијекове у 
 Фонду здравственог осигурања  
 Републике Српске  

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

б) Биографија, дипломе и звања:    
Основне студије    

  

Назив институције: Медицински факултет Универзитета у 
 Бањалуци, студијски програм -  
 Фармација   

Звање: Дипломирани фармацеут  
   

Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2007. година  
    

Просјечна оцјена: 9,46   
    



Постдипломске студије:  
Назив институције:  
Звање:  
Мјесто и година завршетка:  
Назив магистарског рада:  
Ужа научна/умјетничка област:  
Просјечна оцјена:  

Докторске студије/докторат:  
Назив институције:  

  

Звање:  
  

Мјесто и година завршетка:  
  

Назив докторске дисертације:  
  

Научна/умјетничка област:  
  

Претходни избори у наставна и научна oд 28.12.2012. изабрана је за стручног 
звања (институција, звање, период) сарадника за ужу научну област 

 Броматологија на медицинском 
 факултету Универзитета у Бањалуци за 
 школску 2012/2013 
  

 
в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата  
Радови прије посљедњег избора/реизбора  
(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 19. или члана 20.) 

 
Радови послије последњег избора/реизбора  
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава сврстаних по категоријама из 
члана 19. или члана 20.) 

 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 0 бодова 

 
г) Образовна дјелатност кандидата:  
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора  
(Навести све активности ( публикације, гостујућа настава и менторство) сврстаних 
по категоријама из члана 21.) 

 
Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора  
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) и број бодова 
сврстаних по категоријама из члана 21.)  
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 0 бодова 

 
д) Стручна дјелатност кандидата:  
Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора  
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.) 

 
Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора)  
(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.) 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 0 бодова 



  
Други кандидат 

а) Основни биографски подаци :  
Име и презиме: Биљана Гатарић 
Датум и мјесто рођења: 03.08.1988. године; Бања Лука 
Установе у којима је био запослен:  
Радна мјеста: приправник / волонтер у Апотека 

 „Хемолек“, Лакташи 
Научна и/или умјетничка област:  
Чланство у научним и стручним стипендиста фонда „Др Милан Јелић“ 
организацијама или удружењима:  
б) Биографија, дипломе и звања:  
Основне студије  

  

Назив институције: Медицински факултет, Универзитет у  
 Бањој Луци 

Звање: Дипломирани фармацеут 
  

Мјесто и година завршетка: Бања Лука; 2012. година 
  

 
Просјечна оцјена: 9,39 

  

Постдипломске студије:  
  

Назив институције:  
  

Звање:  
  

Мјесто и година завршетка:  
  

Назив магистарског рада:  
  

Ужа научна/умјетничка област:  
  

Просјечна оцјена:  
  

Докторске студије/докторат:  
  

Назив институције:  
  

Звање:  
  

Мјесто и година завршетка:  
  

Назив докторске дисертације:  
  

Научна/умјетничка област:  
  

Претходни избори у наставна и научна  
звања (институција, звање, период)  



 
в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата  
Радови прије посљедњег избора/реизбора  
(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 19. или члана 20.) 

 
Радови послије последњег избора/реизбора  
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава сврстаних по категоријама из члана 
19. или члана 20.) 

 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 0 бодова 

 
 
г) Образовна дјелатност кандидата:  
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора  
(Навести све активности ( публикације, гостујућа настава и менторство) сврстаних по 
категоријама из члана 21.) 

 
Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора  
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) и број бодова сврстаних 
по категоријама из члана 21.)  
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 0 бодова 

 
д) Стручна дјелатност кандидата:  
Стручна дјелатност кандидата прије последњег избора/реизбора  
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.) 

 
Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора)  
(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.) 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 0 бодова 



 
 
 
 

Трећи кандидат 
 
а) Основни биографски подаци : 
Име и презиме: Дејан Арсенић   
Датум и мјесто рођења: 14.11.1983. године; Мркоњић Град  
Установе у којима је био запослен: ЗУ «Црвена апотека» Бања Лука  
Радна мјеста: руководилац  апотеке  у  ЗУ  „Црвена 

 апотека“ Бања Лука   
Научна и/или умјетничка област:    
Чланство у научним и стручним Фармацеутска комора Републике Српске 
организацијама или удружењима:     

б) Биографија, дипломе и звања:     
Основне студије     

     

Назив институције: Медицински факултет Универзитета у 
 Бањалуци, студијски програм - 
 Фармација    

Звање: Дипломирани фармацеут  
    

Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2008. година   
     

Просјечна оцјена: 9,20    
     

Постдипломске студије:     
     

Назив институције:     
     

Звање:     
     

Мјесто и година завршетка:     
     

Назив магистарског рада:     
     

Ужа научна/умјетничка област:     
     

Просјечна оцјена:     
     

Докторске студије/докторат:     
  

Назив институције: Фармацеутски факултет, Универзитета у 
 Београду    

Звање:     
     

Мјесто и година завршетка: /    
     

Назив докторске дисертације: /    
    

Научна/умјетничка област: Козметологија   
     

Претходни избори у наставна и научна /    
звања (институција, звање, период)     

 
в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата  
Радови прије посљедњег избора/реизбора  
(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 19. или члана 20.) 

 
Радови послије последњег избора/реизбора  
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава сврстаних по категоријама из члана 
19. или члана 20.) 



УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 0 бодова 
 
 
 
 
г) Образовна дјелатност кандидата:  
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора  
(Навести све активности ( публикације, гостујућа настава и менторство) сврстаних по 
категоријама из члана 21.) 
 
Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора  
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) и број бодова сврстаних 
по категоријама из члана 21.)  
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 0 бодова 
 
д) Стручна дјелатност кандидата:  
Стручна дјелатност кандидата прије последњег избора/реизбора  
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.) 
 
Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора)  
(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.) 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 0 бодова 
 
 
 
 
 

Четврти кандидат 

а) Основни биографски подаци :  
Име и презиме: Богданка Бановић 
Датум и мјесто рођења: 22.06.1988. године; Приједор 
Установе у којима је био запослен:  
Радна мјеста: приправнички стаж - волонтер 
Научна и/или умјетничка област:  
Чланство у научним и стручним  
организацијама или удружењима:  

б) Биографија, дипломе и звања:  
Основне студије  

  

Назив институције: Медицински факултет Универзитета у 
 Бањалуци, студијски програм - 
 Фармација 

Звање: магистар(мастер) фармације 
  

Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2012. година 
  

Просјечна оцјена: 9,14 
  

Постдипломске студије:  
  

Назив институције:  
  

Звање:  
  



Мјесто и година завршетка:  
Назив магистарског рада:  
Ужа научна/умјетничка област:  
Просјечна оцјена:  

Докторске студије/докторат:  
Назив институције:  
Звање:  
Мјесто и година завршетка:  
Назив докторске дисертације:  
Научна/умјетничка област:  

Претходни избори у наставна и научна 
звања (институција, звање, период) 

 
в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата  
Радови прије посљедњег избора/реизбора  
(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 19. или члана 20.) 
 
Радови послије последњег избора/реизбора  
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава сврстаних по категоријама из 
члана 19. или члана 20.) 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 0 бодова 
 
 
 
 
г) Образовна дјелатност кандидата:  
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора  
(Навести све активности ( публикације, гостујућа настава и менторство) сврстаних 
по категоријама из члана 21.) 
 
Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора  
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) и број бодова 
сврстаних по категоријама из члана 21.)  
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 0 бодова 
 
д) Стручна дјелатност кандидата:  
Стручна дјелатност кандидата прије последњег избора/реизбора  
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.) 
 
Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора)  
(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.) 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 0 бодова 



Пети кандидат 

а) Основни биографски подаци :  
Име и презиме: Снежана Вујановић 
Датум и мјесто рођења: 13.06.1987. године; Нови Град 
Установе у којима је био запослен:  

Радна мјеста: 
приправнички стаж – волонтер у „ЗУ 
Бпхарм“, Нови Град 

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

б) Биографија, дипломе и звања:  
Основне студије  

  

Назив институције: Медицински факултет Универзитета у 
 Бањалуци, студијски програм - 
 Фармација 

Звање: Дипломирани фармацеут 
  

Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2012. година 
  

Просјечна оцјена: 9,70 
  

Постдипломске студије:  
  

Назив институције:  
  

Звање:  
  

Мјесто и година завршетка:  
  

Назив магистарског рада:  
  

Ужа научна/умјетничка област:  
  

Просјечна оцјена:  
  

Докторске студије/докторат:  
  

Назив институције:  
  

Звање:  
  

Мјесто и година завршетка:  
  

Назив докторске дисертације:  
  

Научна/умјетничка област:  
  

Претходни избори у наставна и научна  
звања (институција, звање, период)  

 
в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата  
Радови прије посљедњег избора/реизбора  
(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 19. или члана 20.) 

 
Радови послије последњег избора/реизбора  
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава сврстаних по категоријама из 
члана 19. или члана 20.) 

 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 0 бодова 



 
г) Образовна дјелатност кандидата:  
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора  
(Навести све активности ( публикације, гостујућа настава и менторство) сврстаних по 
категоријама из члана 21.) 

 
Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора  
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) и број бодова 
сврстаних по категоријама из члана 21.)  
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 0 бодова 

 
д) Стручна дјелатност кандидата:  
Стручна дјелатност кандидата прије последњег избора/реизбора  
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.) 

 
Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора)  
(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.) 

 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 0 бодова 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
III. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

 
 
 
На основу анализе конкурсног материјала пријављених кандидата, Комисија је 
констатовала да свих пет кандидата испуњавају услове за избор сарадника према члану 
77. Закона о високом образовању Републике Српске.  
У складу са чланом 26. Правилника о поступку и условима избора наставника и сарадника 
на Универзитету у Бањој Луци, Комисија даје сљедећу ранг листу кандидата са освојеним 
бројем бодова: 
 
 
1.Снежана Вујановић   97.0 
2.Дарија Комјеновић    94.6 
3.Биљана Гатарић    93.9 
4.Дејан Арсенић    92.0 
5. Богданка Бановић    91.4 
  
 
Узимајући у обзир освојени број бодова Комисија предлаже да се кандидат Снежана 
Вујановић, изабере у звање асистента за ужу научну област, Броматологија.  
Комисија је закључила да кандидат Снежана Вујановић испуњава услове предвиђене 
Законом о високом образовању Републике Српске за избор у звање асистента.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
   
   
   
   
   



 
 
 
 
 
 


	DOC290415 15
	8.5.11. Prijedlog o izboru Snežane Vujanović

