
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 
ФАКУЛТЕТ: РУДАРСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИЈЕДОР 
 

 
 

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 Бањој Луци о расписивању Конкурса за избор наставника 
број 01/04-2.1477-17/13 од 31.05.2013. године 

 
Ужа научна/умјетничка  област: 
Експлоатација флуида 

 
Назив факултета: 
Рударски факултет Приједор Универзитета у Бањој Луци 

 
Број кандидата који се бирају: 
1 извршилац 

 
Број пријављених кандидата: 
1 кандидат 

 
Датум и мјесто објављивања конкурса: 
Глас Српске, 05.06.2013. године 
Интенет страници Универзитета 05.06.2013. године 

 
Састав Комисије: 
Научно наставно вијеће Рударског факултета Приједор је донијело одлуку број 21/3.251-
1/13 од 24.06.2013. године о формирању Комисије за разматрање конкурсног материјала и 
писање Извјештаја за избор у звање сарадника , у следећем саставу:  
               а) др Надежда Ћалић, ред.проф, РФ Приједор, ужа научна област,Припрема 
минералних сировина, предсједник 
                б) др Душан Даниловић, ван. проф., РГФ Београд, ужа научна област: 
Експлоатација нафте и гаса, члан 
               в) др Бранко Лековић, ван. проф., РГФ Београд, ужа научна област: 
Експлоатација нафте и гаса, члан 

 



Пријављени кандидати: један кандидат 
Мр Јована (Радомира) Црногорац 

 
 
 

II ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 
а) Основни биографски подаци: 
Име и презиме: Мр Јована (Радомира) Црногорац 
Датум и мјесто рођења: 16.07.1986., Мостар 
Установе у којима је био запослен:                                 - 
Радна мјеста:  
Научна и/или умјетничка област: Експлоатација флуида 
Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

 

 
 
б) Биографија, дипломе и звања: 
Основне студије 
Назив институције: Рударско-геолошки факултет у Београду 
Звање: Дипломирани инжењер рударства 
Мјесто и година завршетка: Београд, 2010.год. 
Просјечна оцјена: 8,07 
Постдипломске студије 
Назив институције: Рударско-геолошки факултет у Београду 
Звање: Мастер инжењер рударства 
Мјесто и година завршетка: Београд, 2011.год. 
Назив магистарског рада: Мастер рад "Анализа производње 

природног гаса из неконвенционалних 
гасних ресурса"   

Ужа научна/умјетничка област: Експлоатација течних и гасовитих 
минералних сировина 

Просјечна оцјена 9,67 
Докторске студије/докторат 
Назив институције: Рударско-геолошки факултет у Београду, 

Студијски програм:Рударско инжењерство, 
друга година, положила 9 испита са 
просечном оценом 9,33. 

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 последњег избора/реизбора (према члановима 19 или 20): 

 
 
Радови послије последњег избора/реизбора (са њиховимм кратким приказом и бројем бодова према члану 19 и 20): 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 
 
Г) Образовна дјелатност кандидата: 
 
 
Образовна дјелатност  последњег избора/реизбора (према члану  21): 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 
 
Д) Стручна дјелатност кандидата 
Стручна дјелатност прије последњег избора/реизбора (према члану 22): 

 
Рад на пројекту „Израда даљинара Србије“ на Саобраћајном факултету у Београду, 
2012.год. 
 
Стручна дјелатност послије последњег избора/реизбора (према члану 22): 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА:  

 
 

III ЗАКЉУЧНО  МИШЉЕЊЕ 
 

На расписани конкурс који је објављен 31.05.2013 године за избор једног сарадника за ужу 
научну област: Експлоатација флуида, пријавио се само један кандидат и то мр Јована 
(Радомира) Црногорац, мастер инжењер рударства. 
 
 Јована Црногорац завршила је основне и мастер студије на Рударско-геолошком 
факултету у Београду, на смеру  Експлоатација течних и гасовитих минералних сировина 
за коју је и расписан конкурс; 
 
 Јована Црногорац, уписала је  другу годину докторских студија на Рударско-геолошком 
факултету у Београду. До сада је положила 9 испита са просечном оценом 9,33.  
  
На основу свега претходно изложеног, Комисија констатује да је мр Јована Црногорац, 
млада особа, предана својим студијама, са израженом склоношћу према научно-
истраживачком раду што чини да, испуњава све, Законом о високом образовању 
Републике Српске, предвиђене услове за стицање звања сарадниука на Бањалучком 
универзитету.   
 



Сходно наведеном и условима датим у конкурсу, са задовољством предлажемо Наставно-
научном већу Рударског факултета Универзитета у Бањој Луци да прихвати овај, 
позитиван Извештај и предложи сенату Универзитета  да Мр Јована Црногорац, мастер 
рударства., изабере у звање вишег асистента за ужу научну област: Експлоатација 
флуида. 
 
Уколико се на конкурс пријавило више кандидата у Закључном мишљењу обавезно је навести ранг листу 
свих кандидата са назнаком број освојених бодова, на основу које ће бити формулисан приједлог за избор 

 
У Приједору/Београду, 05.07.2013. године             
 
 

      Потпис чланова Комисије: 
 
 
      1. _______________________________ 
            (Ред. проф. др Надежда Ћалић)  
 
      2.________________________________________ 

      Ван. проф. др Душан Даниловић, РГФ, Бгд. 
 

      3.________________________________________ 
            Др Бранко Лековић, ван.проф., РГФ Београд 
       
 


