
 

 

 

Научно-наставном већу   

 Медицинског факултета 

Универзитета у Бањој Луци 

 

 

 

 На основу  члана 39. и 85.  Закона о  Високом образовању (Службени гласник  

Републике Српске број 85/06 и 30/07) и члана 138. (5) Статута Универзитета у 

Бањој Луци, Сенат Универзитета, на седници одржаној 18.09.2008. донело је 

Одлуку о именовању  Комисије за писање извештаја о  пријављеним кандидатима по  

расписаном конкурсу за избор  сарадника за наставни предмет фармакокинетика у 

саставу: 
 

1. Др  Бранислава Миљковић, редовни професор , Фармацеутски факултет  

Универзитета у  Београду 

2. Др  Даница Агбаба, редовни професор , Фармацеутски факултет 

Универзитета у  Београду  

3. Др  Светлана Стоисављевић-Шатара, ванредни професор  на Катедри за 

фармакологију , токсикологију  и клиничку  фармакологију , Медицински 
факултет у Бањој Луци 

 

 
На конкурс објављен у  дневном листу  “Глас Српске” од 09.07.2008. год.,  

пријавило се 3 (три) кандидата.  

Комисија је прегледала материјал који су  кандидати приложили подноси 

следећи Извештај:  
 

 



 

 

ИЗВЕШТАЈ 

На конкурс за радно место сарадника на Медицинском факултету  

Универзитета у  Бањој Луци, за наставни предмет Фармакокинетика, пријавило се 

3 дипломираних фармацеута, и то: 

1. Дарија Комјеновић, рођена 1980. год.,  Медицински факултет – Одсек  

фармација, Универзитета у Бањој Луци завршила са просечном оценом 9,46 

(1999/2007); оцена из фармакокинетике 10;  

2. Јелена Петровић, рођена 1983.  год., Медицински факултет –  Одсек  

фармација, Универзитета у Бањој Луци завршила са просечном оценом 9,10 

(2002/2008); оцена из фармакокинетике 10; 

 3. Марија Кривокућа, рођена 1977. год., Фармацеутски факултет  

Универзитета у Београду  завршила са просечном оценом 8,39 (1995/2001); оцена из  

фармакокинетике 10; дипломски рад из области фармакокинетике (оцена 10); 
уписана на подследимпомске студије 2008/2009 год..  

 

 Сва три кандидата на основу  просечне оцене испуњавају  услове за избор 

сарадника, али је конкурс расписан за једно сарадничко место. Кандидат под  

бројем 2 Јелена Петровић је одустала после послате молбе.  

 

Комисија предлаже да се за сарадника за наставни предмет фармакокинетика 
изабере кандидат под редним бројевима 3 Дипл.фарм Марија Кривокућа. 

 

Колегиница Марија Кривокућа је показала заинтересованост за фармакокинетику  
већ током студија.  Била је активна на часовима теоријске и практичне наставе из  

предмета фармакокинетика, и показала заинтересованост за коришћењем додатне 

литературе и израде семинарског рада из садржаја овог  предмета. Отуда је за 

дипломски рад који је оцењен највишом оцедном (10) изабрала тему  из области 
фармакокинетике под  називом „Излучивање лекова млеком”. У току  израде 



дипломског рада показала је самосталност,  марљивост, висок степен 

заинтересованости за истраживачки рад.  

 

МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ 

На основу  података изнетих у  Извештају, познавања кандидата, показаног  

интереса за дисциплину  и истраживачки рад, сматрамо да испуњава све предвиђене 

услове за избор у  сарадника за наставни предмет фармакокинетика. Отуда 

предлажемо  Научно-наставном већу Медицинског факултета Универзитета у Бањој 

Луци да дипломираног фармацеута Марију  Кривокућу  изабере у  звање сарадника 

за наставни предмет Фармакокинетика на Медицинском факултету  Универзитета у  

Бањој Луци. 

 

                                                                       Комисија: 

 

                                     Др  Бранислава Миљковић, редовни професор , 
    Фармацеутски факултет, Универзитет у  Београду 

 

                                                 

 

Др  Даница Агбаба, редовни професор , 

    Фармацеутски факултет, Универзитет у  Београду 

    
 

Др  Светлана Стоисављевић-Шатара, ванредни 

професор  на Катедри за фармакологију , токсикологију  
и клиничку  фармакологију, Медицински факултет у  

Бањој Луци 

     

 
Београд, 19.12.2008. 


