


 

 

 



 

 

Образац - 1 
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ   
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: 
Одлука Сената Универзитета у Бањалуци на основу члана 139 став (3) Статута 
Универзитета у Бањој Луци, број: 01/04-2.2295/14 дана 27. 06. 2014. године 
 
 
Ужа научна/умјетничка област: АНАТОМИЈА 
 
 
Назив факултета: Медицински факултет у Бањалуци 
 
 
Број кандидата који се бирају: један (1) 
 
 
Број пријављених кандидата:   пет (5) 
 
 
Датум и мјесто објављивања конкурса:  
02. 07. 2014. године, Бањалука,  дневни лист „Глас Српске“ 
 
 
Састав комисије: 

1. Др Зденка Кривокућа, редовни професор, ужа научна област анатомија, 
Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци, предсједник 

2. Др Горан Спасојевић, редовни професор,  ужа научна област анатомија,  
Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци , члан 

3. Др Бранислав Филиповић, редовни професор, ужа научна област анатомија, 
Медицински факултет Универзитета у Београду , члан 

 



 

 

Пријављени кандидати 
a. Др Зорица Шпирић 
b. Др Мирка Шаровић Вукајловић 
c. Др Сања Шушњар 
d. Др Дејан Ђокановић 
e. Др Јелена Галић 

 

 

II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

 

Први кандидат 
а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Др Зорица (Ђуро и Драгица) Шпирић 
Датум и мјесто рођења: 21. децембар 1980., Јајце 
Установе у којима је био запослен: Од 01. Марта 2007. године запослена у  

Заводу за нуклеарну медицину и болести 
штитне жлијезде,  Универзитетска болница 
Клинички центар Бањалука 

Радна мјеста: Специјалиста нуклеарне медицине 

Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

Комора доктора медицине  Републике 
Српске,  
Конзорцијум за меланом, малигне туморе 
коже и сарком Клиничког центра Бањалука 

  
б) Дипломе и звања: 
Основне студије 

Назив институције: Медицински факултет  Бањалука 
Звање: Доктор медицине 
Мјесто и година завршетка: Бањалука, 13. 09. 2006 
Просјечна оцјена из цијелог студија: 8,46 

Постдипломске студије: 
Назив институције: --------------------- 
Звање: --------------------- 
Мјесто и година завршетка: --------------------- 
Наслов завршног рада: --------------------- 
Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

--------------------- 

Просјечна оцјена: --------------------- 
Докторске студије/докторат: 

Назив институције: Универзитет у Новом Саду, Медицински 



 

 

факултет, уписана на докторске студије, 
Клиничка медицина 

Мјесто и година одбране докторске 
дисертација: 

----------------------------- 

Назив докторске дисертације: ----------------------------- 
Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

----------------------------- 

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

----------------------------- 

  
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: 
 
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: 
 
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.) 

1. Вјештица М., Станетић М., Гојковић З., Јованић Ј., Мијатовић С., Шпирић З., 
Новаковић-Лацковић Л., Зечевић З., Ракита И., Розић Ј.: Висока инциденца 
карцинома плућа и бронха код жена у Републици Српској. XLVIII Канцерошка 
недеља и XXV Стручни састанак медицинских сестара-техничара онколошких 
институција Републике Србије, Програм и зборник, 17.-19- новембар, 2011. 
Београд, стр. 54.                                                                                           0 бодова 

 



 

 

2. Шпирић З., Ерић М.: Unexpected pathways of lymphatic drainage in patients with 
primary melanoma of the back.  3 rd International Symposium of Clinical and Applied 
Anatomy. Book of Abstracts, 22.-24. July 2011. University of Maribor, faculty of 
Medicine                                                                                                         0 бодова 
 

3. Продановић Н., Шпирић З., Трнинић Г., Ерић М.: Digital clubbing as an unusual 
complication of the secondary hyperparathyroidism associated with atypical neutrophils: 
a case report. European Review for Medical and pharmacological sciences. 2012; 16(4 
suppl): 98-102.                                                                            4 бода x0,75=   3 бода 
 

4. Mијатовић Ј., Рајковача З., Граховац Љ., Станимировић Д., Стевандић Н., Тодорић 
Д., Станковић С., Шпирић З. The role of therapeutic nuclear medicine in the treatment 
of oncological patients (our four-year experience) Archive of oncology , 2011;vol 19, 
suppl 1., 22 
Current trends in nuclear oncology:from diagnosis to therapy, Нови Сад, април  7-9. 
2011.                                                                                                               0 бодова 
 

5. Шпирић З., Ерић М., Вјештица М., Барош Н., Вукчевић М., Домуз С. Distribution of 
cancer in various quadrants of the breast.- 3 rd International Symposium of Clinical and 
Applied Anatomy. Book of Abstracts, 22.-24. July 2011. University of Maribor, faculty 
of Medicine                                                                                                   0 бодова 
 

Специјалистички едукативни курсеви:                                                           0 бодова 
1. Шпирић З. 54 th Seminar of the European school of nuclear medicine. Opatija, Croatia, 

may 17.-19. 2013. 
2. Шпирић З. Цервикални синдром- један узрок за бројне симптоме . Нови Сад, 2. 

Април, 2011. 
3. Шпирић З. National Training Course:“ Nuclear neurology and Nuclear oncology. Tuzla, 

Bosnia and Herzegovina, 24.-26- 05. 2013. 
 
Као демонстратор на Анатомији  својим ангазовањем је помагала раду Факултета. 
                                                                                                                                        2 бода 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                                89.6 
 

                                                              Други кандидат  
а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Др Мирка (Блажен и Даринка)Шаровић 

Вукајловић 
Датум и мјесто рођења: 05. март 1989., Мостар 
Установе у којима је био запослен: Медицински факултет Бања Лука  

01. 11. 2013. - 31. 01. 2014.  
01. 03. 2014. - 31. 05. 2014. 

Радна мјеста: Стручни сарадник на пројекту:“ Јачање 
сестринства у БиХ“  



 

 

Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

---------------------------------------------------- 

  
б) Дипломе и звања: 
Основне студије 

Назив институције: Медицински факултет  Бањалука 
Звање: Доктор медицине 
Мјесто и година завршетка: Бањалука, 13. 09. 2013. 
Просјечна оцјена из цијелог студија: 8,64 

Анатомија оцјена 10 (десет) 
Постдипломске студије: 

Назив институције: ---------------------------------------------------- 
Звање: ---------------------------------------------------- 
Мјесто и година завршетка: ---------------------------------------------------- 
Наслов завршног рада: ---------------------------------------------------- 
Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

---------------------------------------------------- 

Просјечна оцјена: ---------------------------------------------------- 
Докторске студије/докторат: 

Назив институције: ----------------------------------------------------- 
Мјесто и година одбране докторске 
дисертација: 

----------------------------------------------------- 

Назив докторске дисертације: ----------------------------------------------------- 
Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

----------------------------------------------------- 

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

----------------------------------------------------- 

  
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.) 



 

 

1. Гајанин В., Кривокућа З., Сладојевић И., Бућма Т., Шаровић Вукајловић М., 
Кривокућа М.: Квантитативна анализа магноцелуларног дијела nucleus ruber-
a, Зборник   радова 4. Конгреса Српског анатомског друштва Србије, 18.-20. 
Септембар 2014., страна 14-15.   

                                                                               3 бода x 0,30 =   0.9 бодова 
 

2. Реализован међународни научни пројекат у својству сарадник на пројекту: 
„Јачање сестринства у БиХ“                                                                3 бода 

УКУПАН БРОЈ 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: 
 
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.) 

Активност на Мадицинском факултету која доприноси повећању раду 
Факултета                                                                                                        2 бода 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                   92.3 
 

Трећи кандидат  
а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Сања (Радивој и Мира) Шушњар 
Датум и мјесто рођења: 4. Серптембар 1984., Бања Лука 
Установе у којима је био запослен: Од 2014 запослена у Универзитетској 

болници  Клинички центар Бањалука 
Радна мјеста: Доктор медицине на Клиници за 

анестезију  
Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

---------------------------------------------------- 

  
б) Дипломе и звања: 
Основне студије 



 

 

Назив институције: Медицински факултет  Бањалука 
Звање: Доктор медицине 
Мјесто и година завршетка: Бањалука,  28. 01. 2014. 
Просјечна оцјена из цијелог студија: 8,08 

Постдипломске студије: 
Назив институције: ---------------------------------------------------- 
Звање: ---------------------------------------------------- 
Мјесто и година завршетка: ---------------------------------------------------- 
Наслов завршног рада: ---------------------------------------------------- 
Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

---------------------------------------------------- 

Просјечна оцјена: ---------------------------------------------------- 
Докторске студије/докторат: 

Назив институције: ----------------------------------------------------- 
Мјесто и година одбране докторске 
дисертација: 

----------------------------------------------------- 

Назив докторске дисертације: ----------------------------------------------------- 
Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

----------------------------------------------------- 

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

----------------------------------------------------- 

  
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: 
 
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: 



 

 

 
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.) 

Током шк. године 2011/2012/2013 - демонстратор на вјежбама из 
Патолошке анатомије и тим активностима доприњела раду Факултета 
                                                                                                                     2 бода 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                   82.8 
 

Четврти кандидат 
а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Дејан (Милош и Милка) Ђокановић 
Датум и мјесто рођења: 3. Април 1989., Сребреница 
Установе у којима је био запослен: Од 2014. запослен у Универзитетској 

болници  Клинички центар Бањалука 
Радна мјеста: Доктор медицине на Клиници за 

онкологију 
Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

---------------------------------------------------- 

  
б) Дипломе и звања: 
Основне студије 

Назив институције: Медицински факултет  Бањалука 
Звање: Доктор медицине 
Мјесто и година завршетка: Бањалука, 09. 07. 2014. 
Просјечна оцјена из цијелог студија: 8,50 

Постдипломске студије: 
Назив институције: ---------------------------------------------------- 
Звање: ---------------------------------------------------- 
Мјесто и година завршетка: ---------------------------------------------------- 
Наслов завршног рада: ---------------------------------------------------- 
Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

---------------------------------------------------- 

Просјечна оцјена: ---------------------------------------------------- 
Докторске студије/докторат: 

Назив институције: ----------------------------------------------------- 
Мјесто и година одбране докторске 
дисертација: 

----------------------------------------------------- 

Назив докторске дисертације: ----------------------------------------------------- 
Научна/умјетничка област (подаци из ----------------------------------------------------- 



 

 

дипломе): 
Претходни избори у наставна и научна 
звања (институција, звање, година 
избора) 

----------------------------------------------------- 

  
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: 
 
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: 
 
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.) 

Током шк. године 2011/2012/2013 - демонстратор на вјежбама из 
Патолошке анатомије и тим активностима доприњела раду Факултета 
                                                                                                                     2 бода 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                   87.00 
 

Пети кандидат 
а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Јелена (Зоран и Радана) Галић 
Датум и мјесто рођења: 1. Јун 1989., Бања Лука 
Установе у којима је био запослен: ----------------------------------------------------- 
Радна мјеста: ----------------------------------------------------- 



 

 

Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

----------------------------------------------------- 

  
б) Дипломе и звања: 
Основне студије 

Назив институције: Медицински факултет  Бањалука 
Звање: Доктор стоматологије 
Мјесто и година завршетка: Бањалука, 14. 07. 2014. 
Просјечна оцјена из цијелог студија: 9.09 

Анатомија и дентална анатомија оцјена 
10 (десет) 

Постдипломске студије: 
Назив институције: ---------------------------------------------------- 
Звање: ---------------------------------------------------- 
Мјесто и година завршетка: ---------------------------------------------------- 
Наслов завршног рада: ---------------------------------------------------- 
Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

---------------------------------------------------- 

Просјечна оцјена: ---------------------------------------------------- 
Докторске студије/докторат: 

Назив институције: ----------------------------------------------------- 
Мјесто и година одбране докторске 
дисертација: 

----------------------------------------------------- 

Назив докторске дисертације: ----------------------------------------------------- 
Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

----------------------------------------------------- 

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

----------------------------------------------------- 

  
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.) 

1. Галић Ј.: Учесталост неизниклих умњака. 
 6. Научно-стручни скуп“Студенти у сусрет науци“ са међународним 
учешћем, 27-29. Новембар 2013. Године, Бањалука, Abstract book, 76. 
1. Конгрес студената денталне медицине са међународним 
судјеловањем, 6.-8. 12. 2013. године Ријека, Зборник сажетака 33.   
10th EDSA Congress in Koščice, march 2014. 
4th Virtual World Congress of Dental Students, May 2014. Удруга 



 

 

студената денталне медицине, Загреб 
                                                                                                             3 бодова 

 
УКУПАН БРОЈ 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: 
 
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.) 

Цертифицати о учешћу: 
1. 2. Симпозијуму о научно-истраживаћком раду одржаном на 

Медицинском факултету у Бањалуци, 16. И 17. Децембра 2013. Године. 
2. О одслушаном и положеном курсу из области пружања прве помоћи са 

реалистичким приказом повреда, стања и обољења. Савез студената 
прве помоћи, Медицински факултет Бањалука, бр. Протокола 35/08 од 
04. 12. 2008. 

3. „Мала школа WordPress-a“Џендер центар Владе РС, 23. 04. 2014., 
Иновациони центар Бањалука 

4. За активно учешће на  TOPSIM Startup обуци за предузетништво за 
жене поводом Међународног дана жена предузетница. УПЦВ 
Бањалука. 

5. I TOP Introductory. Komora doktora stomatologije, Banjaluka 21. Jun 2014. 
                                                                                                            0 бодова 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                  93.9 
 

 
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 (просјечна оцјена већа од 8 (осам) на 
основном студију). 



 

 

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 бројем 
освојених бодова: 

1. Др стом. Јелена (Зоран и Радана) Галић                                             93.9 бодова 
2. Др мед. Мирка (Блажен и Даринка)Шаровић Вукајловић               92.3 бодова 
3. Др мед. Зорица (Ђуро и Драгица) Шпирић                                        89.6 бодова 
4. Др мед. Дејан (Милош и Милка) Ђокановић                                     87.0 бодова 
5. Др мед. Сања (Радивој и Мира) Шушњар                                          82.8 бодова 

 
Први кандидат, Др стом. Јелена Галић, је завршила основне студије из научног поља 
стоматологије у које не спада ужа научна област анатомија. Предмет анатомија у студију 
стоматологије значајно је мањег обима него у студију медицине. Oстали кандидати су 
завршили основне студије из научног поља медицине у коју спада ужа научна област 
анатомија. 
Узимајући у обзир број освојених бодова, научно – истраживачку и образовну дјелатност, 
годину завршетка факултета и студијски смјер (медицина), Комисија једногласно 
предлаже да се други кандидат ранг листе: Др мед. Мирка Шаровић Вукајловић, изабере у 
звање асистента за ужу научну област Анатомија на Медицинском факултету 
Универзитета у Бањој Луци. 
На основу свега изнесеног Комисија предлаже Наставно – научном вијећу Медицинског 
факултета и Сенату Универзитета у Бањалуци да  Мирку Шаровић Вукајловић, доктора 
медицине изабере у сарадничко звање асистента за ужу научну област  Анатомија на 
Медицинском факултету Универзитета у Бањој Луци. 
 
 
 
Бања Лука, Београд,  02. 12. 2014.године                  

         
 
                 Потпис чланова комисије 
 
 
 
  1.     
___________________________________ 

 

Др Зденка Кривокућа, редовни професор, 
ужа научна област анатомија, 
Медицински факултет Универзитета у 
Бањој Луци, предсједник 

 
 
 
 
2. 

____________________________________ 
Др Горан Спасојевић, редовни професор,  
редовни члан,  ужа научна област 
анатомија,  Медицински факултет 
Универзитета у Бањој Луци , члан 

 



 

 

 
 
3. ______________________________ 

Др Бранислав Филиповић, редопвни 
професор , ужа научна  област анатомија, 
Медицински факултет Универзитета у 
Београду , члан 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  

 

 
 
 
 

IV.  ИЗДВОЈЕНО ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 
 
 
(Образложење члан(ов)а Комисије о разлозима издвајања закључног мишљења.) 
  
 
 
У Бањој Луци, дд.мм.20гг.године 

 
 

Потпис чланова  комисије са издвојеним 
закључним мишљењем  

1.   
2.  
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