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УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 
ФАКУЛТЕТ:МЕДИЦИНСКИ  

 
 

ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ 
о пријављеним кандидатима за избор у звање 

 
I. ПОДАЦИ О КОНКУРСУ 

 
Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке: Сенат 
Универзитета у Бањој Луци, Бр. 02/04-3.632-105/13, од 04.04.2013.г.,  
 
 
Ужа научна/умјетничка област: Судска медицина 
 
 
Назив факултета: Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци 
 
 
Број кандидата који се бирају 1 (један) кандидат 
 
 
Број пријављених кандидата 1 (један) кандидат 
 
 
Датум и мјесто објављивања конкурса: 23.04.2013.г. Глас Српске,                      
05.04.2013.г., www.unibl.org/sr/novosti/3191/Konkurs-za-izbor-nastavnika-i-saradnika-
na-Univerzitetu-u-Banjoj-Luci  
 
 
Састав комисије: 

а) Предсједник  Проф.др Бранислав Будаков 
б) Члан   Доц.др Жељко Каран 
в) Члан Проф.др Радослав Гајанин 
г) члан 

 
Пријављени кандидати 

1. Др Далибор Недић 
 
 
 
 
 
 

http://www.unibl.org/sr/novosti/3191/Konkurs-za-izbor-nastavnika-i-saradnika-na-Univerzitetu-u-Banjoj-Luci
http://www.unibl.org/sr/novosti/3191/Konkurs-za-izbor-nastavnika-i-saradnika-na-Univerzitetu-u-Banjoj-Luci


II. ПОДАЦИ О КАДИДАТИМА 
 

Први кандидат 
а) Основни биографски подаци  

Име и презиме: Далибор Недић 
Датум и мјесто рођења: 20.01.1972.г. у Добоју 

Установе у којима је био запослен: 

Дом здравља у Добоју, Општа болница у 
Добоју, Завод за патологију Клиничког 
центра у Бањој Луци, Дом здравља у 
Челинцу, Завод за судску медицину РС у 
Бањој Луци 

Звања/радна мјеста: Љекар, Специјалиста судске медицине,  
Научна/умјетничка област: Судска медицина 
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима: Комора доктора 
РС, Удружење Специјалиста судске медицине у БиХ 

 
  
б) Биографија, дипломе и звања: 
Основне студије 

Назив институције: Медицински факултет Универзитета у 
Београду 

Мјесто и година завршетка: Београд, 1999.г. 
Просјечна оцјена: 8,06 

Постдипломске студије: 

Назив институције: Медицински факултет Универзитета у 
Бањој Луци 

Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2013.г. 

Назив магистарског рада: 
Утицај техничких унапређења 
савремених аутомобила на примарне и 
секундарне повреде пјешака 

Ужа научна/умјетничка област: Судска медицина 
Просјечна оцјена: 9,71 

Докторат: нема 
Назив институције:  
Мјесто и година завршетка:  
Назив дисертације:  
Ужа научна/умјетничка област:  
Претходни избори у наставна и научна звања (институција, звање, период) 

 
  
в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 
Радови прије посљедњег избора/реизбора 

1. Д. Недић Г. Чампара, Ж. Каран, Фатално нагњечење срца, Књига апстракта 2. 
Конгреса Доктора медицине РС са међународним учешћем, Бања Врућица, 
Теслић, 26-29. мај 2011., ISBN 978-99938-42-57-6, 74-75;      (6 бодова) 

2. Д. Недић, Ж. Каран, Карактеристике саобраћајног трауматизма са смртном 



посљедицом – материјал Завода за Судску медицину РС, Зборник сажетака 2. 
Конгреса патолога БиХ са међународним учешћем, Бања Лука 10-12. мај 
2012., ISBN 978-99955-729-0-7, 271-276;                               (6 бодова) 

3. Г. Чампара, Д. Недић, Д. Гаврановић, Г. Тукић, Каролијева болест са 
холангицелуларном карциномом – приказ случаја, 2. Конгрес патолога БиХ са 
међународним учешћем, Бања Лука 10-12. мај 2012., ISBN 978-99955-729-0-7, 
134-139;                                                                                     (6 бодова) 

 

 
Радови послије последњег избора/реизбора 
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава  сврстаних  по категоријама из члана 
33. или члана 34.) 

 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА 18  
 
г) Образовна дјелатност кандидата: 
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  сврстаних по 
категоријама из члана 35.) 
 
Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број бодова сврстаних 
по категоријама из члана 35.) 

 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА  
 
д) Стручна дјелатност кандидата: 
Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 
 
Од школске 2010/2011.г. и даље кандидат учествује у организовању и извођењу вјежби из 
предмета Судска медицина на Медицинском факултету Универзитета у Бањој Луци. 
 
У јануару 2012.г. Рјешењем Министарства правде РС именован сталним судским вјештаком 
из области медицинске струке. 

 
 
 

Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 
(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 36.) 

 
 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА  
 

 
 



III. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 
 

Стручна и научна дјелатност др Далибора Недића, његова ангажованост и преданост 
пословима из области Судске медицине потврђује да кандидат одговара условима 
Конкурса за избор сарадника за ужу научну област Судска медицина на Медицин-
ском факултету Универзитета у Бањој Луци.  
Анализирајући цјелокупан рад кандидата, водећи рачуна о стручним квалитетима, 
педагошким и научним потенцијалима, Комисија констатује 
- да je кандидат управо одбранио магистарски рад из области Судске медицине, 
- да испољава велику ангажованост и посвећеност у свим судскомедицинским 
пословима,  
- да се налази на Листи вјештака Министарства правде РС и успјешно обавља 
послове медицинских вјештачења, 
- да у објављеним и научним радовима у изради третира актуелну порблематику из 
области судске медицине, 
- да од школске 2010/2012.г. успјешно изводи вјежбе из предмета Судска медицина 
на Медицинском факултету у Бањој Луци. 
На основу изложеног, Комисија сматра да кандидат др Далибор Недић посједује 
стручну и научну зрелост потребну за послове педагошког као и научног рада. 
Објављени научни радови су актуелни и кредибилни у области за коју се бира. На тај 
начин кандидат испуњава услове за избор у наставно звање сарадника – асистента на 
предмету Судска медицина Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци. 
Приједлог Комисије: 
Сагледавајући стручну, научну и педагошку активност кандидата, на основу 
биографских података, објављених научних радова, те показаних професионалних, 
педагошких и научних квалитета, а сходно члану 77. Закона о високом образовању 
РС (Сл. Гласник РС Бр. 73/10, 104/11, 84/12) Комисија једногласно предлаже 
Наставно-научном вијећу Медицинског факултета и Сенату Универзитета у Бањој 
Луци да Др Далибора Недића изабере у звање сарадника – асистента за област 
Судска медицина на Медицинском факултету Универзитета у Бањој Луци. 
 

 



 

IV. ИЗДВОЈЕНО ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 
 

Нема 
 
 
У Бањој Луци, 14.05.2013. године 

 Потпис чланова Комисије 
  

1.   
  

2.  
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