














III. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

На објављени конкурс за избор сарадника на ужој научној области Силвиекологија на 
Шумарском факултету Универзитета у Бањој Луци, пријавила су се четири кандидата 
како слиједи: 

1. Илија (Душан и Радмила) Чигоја, дипломирани инжењер шумарства, 8 бодова, 
студент генерације са просјеком оцјена 9,26; 

2. Никола (Слободан и Сњежана) Пећанац, МА шумарства, просјек оцјена први 
циклус студија 8.13, други циклус студија 10.0, узимајући у обзир оба циклуса 
студија просјек оцјена је 9,06; 

3. Зејна (Изет и Јасминка) Ханданагић, дипломирани инжењер шумарства, 
просјек оцјена 8,44; 

4. Огњан (Предраг и Мира) Милетић, дипломирани биолог. 
 
Увидом у достављени документацију констатовано да кандидат Огњан Милетић, 
дипломирани биолог не испуњава опште и посебне услове предвиђене конкурсом, 
Законом о високом образовању БиХ, Законом о високом образовању Републике 
Српске и Статутом Универзитета у Бањој Луци. Наиме кандидат је завршио основне 
студије на Природно математичком факултету, смијер биологија, који није 
компатибилан са УНО Силвиекологија за коју је потребно звање дипломирани 
инжењер шумарства са минимумом 240 ЕЦТС бодова, па стога кандидат није бодован. 
 
Остала три кандидата испуњавају опште и посебне услове предвиђене конкурсом, 
Законом о високом образовању БиХ, Законом о високом образовању Републике 
Српске и Статутом Универзитета у Бањој Луци.  
 
Кандидат Чигоја Илија је студент генерације и добитник златне значке од стране 
Универзитета у Бањој Луци, награђиван од стране Министарства за 
научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво. Дипломски 
рад кандидата у потпуности припада УНО Силвиеокологија односно предметима на 
којима ће изабрани кандидат бити ангажован. 
 
Анализом достављених референци кандидата може се констатовати да кандидат 
Никола Пећанац има завршен други циклус студија у области Шумарства, са темом 
мастер рада која не припада УНО Силвиеокологија, те да објављени абстракти радова 
такође не одговарају УНО Силвиекологија односно предметима на којима ће изабрани 
кандидат бити ангажован, стога нису ни бодовани. 
 
Кандидаткиња Зејна Ханданагић, није поткријепила наведене референце доказима, 
стога, осим просјека оцјена на основном студију нема активности које би у складу са 
Правилником могле бити бодоване. 
 
На основу свега претходно наведеног, Комисија предлаже Наставно-научном 
вијећу Шумарског факултета и Сенату Универзитета у Бањој Луци да се Илија 
(Душан и Радмила) Чигоја изабере у ЗВАЊЕ САРАДНИК-АСИСТЕНТ НА 
УЖОЈ НАУЧНОЈ ОБЛАСТИ: СИЛВИЕКОЛОГИЈА. 
 
Уколико се на Конкурс пријавило више кандидата у Закључном мишљењу обавезно је навести ранг 
листу свих кандидата са назнаком броја освојених бодова, на основу које ће бити формулисан приједлог 
за избор 






