
 
Образац - 1 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ   
ФАКУЛТЕТ: МЕДИЦИНСКИ 
 

 

 

 

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, број 02/04-3.2084-6/14 од 19.6.2014 
 
Ужа научна/умјетничка област: 
Цитологија,хистологија и ембриологија 
 
Назив факултета: 
Медицински факултет 
 
Број кандидата који се бирају 
Један (1) 
 
Број пријављених кандидата 
Четири (4) 
 
Датум и мјесто објављивања конкурса: 
03. јул 2014. године, дневни лист Глас Српске, Бањалука 
 
Састав комисије: 

а)  Др Гостимир Микач, ванредни професор, ужа научна област Цитологија, 
хистологија и ембриологија, Медицински факултет Универзитета у Бањој 
Луци, предсједник 

б) Др Весна Љубојевић, доцент, ужа научна област Цитологија, хистологија и 
ембриологија, Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци, члан 

в) Др Живана Милићевић, редовни професор, ужа научна област Цитологија, 
хистологија и ембриологија, Медицински факултет Универзитета у Београду, 
члан 

 



 
Пријављени кандидати  

1. Ђокановић Дејан 
2. Галић Јелена 
3. Јовичић Сања 
4. Станковић Стојнић Аница 

 

II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

Први кандидат 
а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме:   Дејан (Милош, Милка) Ђокановић 
Датум и мјесто рођења:   03.4.1989 
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  
Звање: Доктор медицине 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 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:                                                           0 
 
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:                                                             0 
 
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.) 
- 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                              0 

 

Други кандидат 
а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме:   Јелена (Зоран, Радана) Галић 
Датум и мјесто рођења:   24.6.1989 
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  
Звање: Доктор стоматологије 



Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2014 
Просјечна оцјена из цијелог студија: 9,09 

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:                                                               0 
 
г) Образовна дјелатност кандидата: 
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  сврстаних по 
категоријама из члана 21.) 
Студентски радови: 

1. Јелена Галић. Учесталост неизниклих умњака, ментор мр. Саша Марин, 
"Студенти у сусрет науци, 2013. Зборник радова:76 

2. Јелена Галић. Incidence of impacted third molars, ментор мр. Саша Марин, 4th 
Virtual World Congres of  Dental Students-May 2014, удруга студената 
денталне медицине Загреб. 

 
Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број бодова сврстаних (((( ((((( уууууу јјјјјј ууууујујујујјјујууууу рррррррр )))))) ррррррр јјјјј ррррррр



по категоријама из члана 21.) 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                0 
 
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.) 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                 0 

 

Трећи кандидат 
а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме:   Сања (Драго, Споменка) Јовичић 
Датум и мјесто рођења:   09.12.1988 
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  
Звање: Доктор медицине 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2013 
Просјечна оцјена из цијелог студија: 8,88 

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:                                        0 
 
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:                                        0 
 
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.Стручни сарадник на пројекту "Јачање сестринства у БиХ"  
    у периодима 01.11.2014 до 31.01.2014 те  од 01.3.2014 - 31.5.2014. године. 
    Медицински факултет Бањалука 
    Напомена: пројекат нема статус "реализован".  
УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                          0 

 

 

 



Четврти кандидат 

а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме:   Аница (Драган, Славица) Станковић  

  Стојнић 
Датум и мјесто рођења:   27.8.1986 
Установе у којима је био запослен:   ДЗ Градишка од априла 2012 
Радна мјеста:   Доктор медицине 
Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

  - 

  
б) Дипломе и звања: 
Основне студије 

Назив институције: Медицински факултет  
Звање: Доктор медицине 
Мјесто и година завршетка: Београд, 2011 године 
Просјечна оцјена из цијелог студија: 8,85 

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:                            0 
 
г) Образовна дјелатност кандидата: 
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  сврстаних по 
категоријама из члана 21.) 
Студентски радови: 
1. Станковић А. Утицај прополиса и високо масне дијете на развој фиброзне 

капсуле око силиконских имплантата у мишева. Ментор доц.др А. Трбојевић 
"Студенти у сусрет науци", Бањалука 2010 

2. Станковић А. Утицај прополиса на серумске липиде приликом исхране мишева 
високо масном храном. Ментор доц.др А.Трбовић. Конгрес студената 
биомедицинских наука, Охридско језеро 2010. 

3. Станковић А,Савковић Т,Станисављевић Р. Утицај прополиса и високо масне 
дијете на развој фиброзне капсуле око силиконских имплантата у мишева. 
Ментор доц.др А.Трбовић. Конгрес студената биомедицинских наука, Будва 
2011. 

4. Стефановић М,Булатовић И,Станковић А. Повреде јетре. Ментор проф. др Ж. 
Лаушевић. Конгрес студената биомедицинских наука, Будва 2011 

 
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:                             0 
 
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.) 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                             0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Упоредни  приказ укупне активности кандидата : 
 

Име и презиме Галић Јелена Јовичић  
   Сања 

Станковић -
Стојнић 
Аница 

Ђокановић 
Дејан 

Звање        *др 
стоматологије 

       др 
медицине 

др 
медицине 

др 
медицине 

Укупни просјек       9,09 8,88 8,85 8,50 

Оцјена из предмета 
   на који се бира         8 9 10 Није 

достављена 

Oбјављени радови        0 0 0 0 

Реализовани  
пројекти       0 0 0 0 

 
Сходно Правилнику о условима за избор акедемског особља, нико од 
пријављених кандидата нема бодове по основу стручне и/или научне 
дјелатности. 
 
*  Кандидат  Галић Јелена је завршила  студијски програм стоматологије што 
подразумијева  значајно мањи фонд сати и градива те би се оцјена из предмета морала 
сматрати мањом у поређењу са оцјенама са програма медицине.  
Такође, научна област Цитологија, хистологија и ембриологија није ужа област за 
стоматологију. 
 



 
 

 


