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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: 

Сенат Универзитета у Бањалуци, дана 04.11.2014. доноси одлуку бр. 01/04-2.3946/14 

о расписивању Конкурса за избор сарадника  
 

 

Ужа научна/умјетничка област: 

Сестринство II 

 

Назив факултета: 

Медицински факултет- Студијски програм здравствена њега 

 

Број кандидата који се бирају 

1  (један) 

 

Број пријављених кандидата 

 5  (пет) 

 

Датум и мјесто објављивања конкурса: 

Конкурс објављен: 19.11.2014. године у дневном листу „Глас Српске“, Бања Лука 

 

 

Састав комисије: 

а) Др Мирко Станетић, редовни професор, ужа научна област Интерна 

медицина, Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци, предсједник; 

б) Др Сњежана Поповић-Пејичић, редовни професор, ужа научна област 

Интерна медицина, Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци, члан; 
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в) Др Маја Рачић, ванредни професор, ужа научна област Породична медицина, 

Медицински факултет Фоча, Универзитета у Источном Сарајеву, члан. 

Пријављени кандидати 

1. Загорка Ковачевић 

2. Дарија Кнежевић 

3. Живана Вуковић-Костић 

4. Влатка Бојанић 

5. Санела Домуз 

II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

Први кандидат 

а) Основни биографски подаци : 

Име (име оба родитеља) и презиме: Загорка (Миле и Мика) Ковачевић 

Датум и мјесто рођења: 13.04.1978. Јајце 

Установе у којима је био запослен: Клинички центар Бања Лука 1997-2006. 

Медицински факултет Бања Лука 2006. 

до данас 

Радна мјеста: Медицинска сестра 

Лаборант на Катедри за физиологију 

Чланство у научним и стручним 

организацијама или удружењима: 

- 

  

б) Дипломе и звања: 

Основне студије 

Назив институције: Медицински факултет Универзитета у 

Бања Лука 

Звање: Дипломирани медицинар здравствене 

његе - 240 ЕЦТС бодова 

Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2014. 

Просјечна оцјена из цијелог студија: 8,29 (осам и 29/100) 

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 - 
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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.) 

 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:- 

 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: просјечна оцјена са студија (8,29) x 10 = 82,9 
 

 

 

Други кандидат  
а) Основни биографски подаци : 

Име (име оба родитеља) и презиме: Дарија (Анђелко и Милосава) Кнежевић 

Датум и мјесто рођења: 27.09.1976. Бања Лука 

Установе у којима је био запослен: Клинички центар Бања Лука 1997-1999. 

Медицински факултет Бања Лука 1999. 

до данас 

Радна мјеста: Медицинска сестра 

Лаборант на Катедри за микробиологију 

и имунологију 

Виши лаборант на Катедри за 

микробиологију и имунологију 



4 

 

Стручни сарадник за практичну наставу 

Сарадник у настави на студијском 

програму здравствена њега 

Чланство у научним и стручним 

организацијама или удружењима: 

Дипломирани медицинар 240 ЕЦТС 

Бања Лука 

  

б) Дипломе и звања: 

Основне студије 

Назив институције: Медицински факултет Универзитета у 

Бања Лука 

Звање: Дипломирани медицинар здравствене 

његе - 240 ЕЦТС бодова  

Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2011. 

Просјечна оцјена из цијелог студија: 9,22 (девет и 22/100) 

Постдипломске студије: 

Назив институције: Медицински факултет Бања Лука - 

Здравствена њега (уписала мастер 2013.-

апсолвент) 

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  з члана 19. или чл на 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 
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(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.) 

Квалитет педагошког рада на Универзитету  

Дарије Кнежевић, дипломирани медицинар, стручни сарадник је на Студијском 

програму здравствене његе, Медицинског факултета у Бањој Луци, од 2013. 

године, гдје успјешно учествује у извођењу практичне наставе на предметима: 

Организација и менаџмент у здравству, Увод у науку и Микробиологија и 

имунологија. У својству сарадника у настави показала је смисао за педагошки рад 

и спремност за прихватање нових педагошких приступа у извођењу вјежби и 

семинара. Такође активно учествује у научно-истраживачком раду са студентима.  

 

Оцјена студената о квалитету на ставе коју је изводио кандидат  - изврсно 

 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                     10 

 

д) Стручна дјелатност кандидата: 

Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.) 

12. реализован национални стручни пројекат у својству сарадника на пројекту (1 

бод) 

1. Пројекат "Увођење панела TORCH и других серолошких тестова" Фонда 

здравственог осигурања Републике Српске 2008;                               (1 бод) 

2. Пројекат " Latent Tuberculosis Infections" Медицински факултет Сарајево 

2011.                                                                                                          (1 бод) 

Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 
(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.) 

 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                       2 
 

 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: просјечна оцјена са студија (9,22) x 10 + 10 + 2 =104,2 
 

 

 

Трећи кандидат  
 

а) Основни биографски подаци : 

Име (име оба родитеља) и презиме: Живана (Живко и Душанка) Вуковић-

Костић 

Датум и мјесто рођења: 29.02.1964. Рекавице, Бања Лука 

Установе у којима је био запослен: Клинички болнички центар Бања Лука 

1983-2001. 

Клинички центар Бања Лука 2001-2006.  

Клинички центар Бања Лука 2006 - . 

Фонд здравственог осигурања РС од 

2010 до данас 
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Радна мјеста: Медицинска сестра 

Главна сестра Клинике за кожне и полне 

болести 

Надзорни техничар у заводу за 

радиологију 

Виши стручни сарадник за сарадњу са 

даваоцима услуга 

Сарадник у настави на студијском 

програму здравствена њега 

Чланство у научним и стручним 

организацијама или удружењима: 

Удружење медицинских сестара, 

техничара и бабица Републике Српске 

ЕНДА, Удружење јавног здравља 

  

б) Дипломе и звања: 

Основне студије 

Назив институције: Факултет здравствених студија 

Универзитета у Сарајеву 

Звање: Дипломирана медицинска сестра 

Мјесто и година завршетка: Сарајево, 2008. 

Просјечна оцјена из цијелог студија: - 

Постдипломске студије: 

Назив институције: Факултет здравствених студија 

Универзитета у Сарајеву 

Звање: Магистар здравствених наука 

Мјесто и година завршетка: Сарајево, 2013. 

Наслов завршног рада: "Процјена квалитета живота жена 

обољелих од рака дојке" 

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) 

- 

На додатно обавјештење о достављању просјека оцјена за I и II циклус студија 

кандидат није доставио тражену документацију, па се просјечна оцјена није могла 

израчунати. 

в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 

Радови прије посљедњег избора/реизбора 
 

3. рад у зборнику радова са међународног стручног скупа (3 бода ) 

Вуковић-Костић Ж: Бренд и брендирање. Брендирање и знанствено истраживање 
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у сестринству. 20. дани психијатријског друштва медицинских сестара/техничара. 

2. регионални конгрес Бријуни, 2014.                                   (3 бода ) 

 

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: 3 

 

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 

4. стручни рад у часопису националног значаја (2 бода)  

1. Вуковић-Костић Ж, Пејчиновић С, Мирковић С: Дијагностичке методе 

биопсије доњег гениталног тракта и рано откривање карцинома цервикса код 

жена на Клиници за гинекологију и акушерство Клиничког центра Бања Лука у 

периоду 2006.-2010. године. Инспириум, 2014. 11:14-18.     (2 бода) 

  

2. Вуковић-Костић Ж: Познавање проблема наркоманије и њених посљедица код 

средњошколске омладине у Бања Луци. Рауцхе 2014.81-83. (2 бода) 

 

5. рад у зборнику радова са међународног стручног скупа (3 бода) 

Вуковић-Костић Ж, Мирковић С, Станар Р: Научно истраживачки рад у 

сестринској професији. 7. Међународна знанствена конференција, Блед, 

Словенија 2014.                                                                            (0 бодова) 

 

12. реализован национални стручни пројекат у својству сарадника на пројекту (1 

бод) 

1. Пројекат "Примарне здравствене заштите на Балкану" 2008/09.         (1 бод) 

2. Пројекат "Имплементације породичне медицине у БиХ" 2009.           (1 бод)     

3. Пројекат "Смјернице за образовање медицинских сестара и осталих 

    здравствених радника у РС" 2013/14.                                                      (1 бод) 

4. Пројекат "Јачање сестринства у БиХ" 2012-2016.                                  (1 бод) 

Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 
(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.) 

 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:    8 
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УКУПАН БРОЈ БОДОВА: просјечна оцјена са студија (недостаје) x 10 +3+ 8=  
 

 

 
Четврти кандидат  

 

а) Основни биографски подаци : 

Име (име оба родитеља) и презиме: Влатка (Владо и Боја) Бојанић 

Датум и мјесто рођења: 20.11.1980. Сисак, Р.Хрватска 

Установе у којима је био запослен: Презентација и маркетинг у фирмама 

"Венера" и "Алтермедиа"Бања Лука 

2008-2010. 

Сарадник и дописник на порталу 

www.eZdravlje.org 2012-2013. 

Едукатор и водитељ за тјелесне 

активности у Школи за труднице 

"Радосница" Бања Лука 

Радна мјеста:  

Чланство у научним и стручним 

организацијама или удружењима: 

- 

  

б) Дипломе и звања: 

Основне студије 

Назив институције: Медицински факултет Универзитета у 

Бања Лука 

Звање: Дипломирани санитарни инжењер - 240 

ЕЦТС  

Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 27.10.2011. 

Просјечна оцјена из цијелог студија: 8,56 (осам и 56/100) 

Постдипломске студије: 

Назив институције: Медицински факултет Бања Лука - 

Здравствена њега (уписала мастер 2013.-

апсолвент) 

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 - 
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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.) 

12. реализован национални стручни пројекат у својству сарадника на пројекту (1 

бод) 

1. Пројекат "Жене женама", Градска развојна агенција Бања Лука, 2010. 1 бод 

2. Пројекат "ДДД у болничкој средини", Медицински факултет Бања Лука, 

2010.                                                                                                               1 бод 

Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 
(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.) 

 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 2 
 

 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: просјечна оцјена са студија (8,56) x 10 = 85,6 + 2 = 87,6  
 

Пети кандидат  
 

а) Основни биографски подаци : 

Име (име оба родитеља) и презиме: Санела (Божо и Марија) Домуз 

Датум и мјесто рођења: 19.03.1978. Бања Лука 

Установе у којима је био запослен: Веледрогерија Бањалукафарм 2007-

2008. 

Дом здравља Рибник од 2008-2012. 

Висока медицинска школа Приједор од 
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2012. 

 

Радна мјеста: Стручни сарадник 

Доктор медицине 

Асистент, Висока медицинска школа 

Приједор 

Предавач, Висока медицинска школа 

Приједор 

Чланство у научним и стручним 

организацијама или удружењима: 

Удружење педијатара РС 

Комора доктора медицине 

Друштво доктора медицине 

  

б) Дипломе и звања: 

Основне студије 

Назив институције: Медицински факултет Универзитета у 

Бања Лука 

Звање: Доктор медицине 

Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 26.06.2008. 

Просјечна оцјена из цијелог студија: 8,11 (осам и 11/100) 

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: Медицински факултет Универзитет у 

Новом Саду 

Мјесто и година одбране докторске 

дисертација: 

апсолвент 

Назив докторске дисертације:  

Научна/умјетничка област (подаци из 

дипломе): 

 

Претходни избори у наставна и научна 

звања (институција, звање, година 

избора) 

Висока медицинска школа Приједор 

Предмет: Патологија и хистологија 

Асистент период од 2012. 

Висока медицинска школа Приједор 

Предмети: Стручна пракса, Студијски 

програм здравствене његе и здравствена 

њега са основама ургенте медицинске 

помоћи, Студијски програми Санитарно 

Инжињерство и Медицинско- 

лабораторијског инжењерства 

Предавач период од 2013. 

Висока медицинска школа Приједор 

Предмети: Ургентна медицина и 
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интензивна здравствена њега, Студијски 

програм здравствене његе  

Предавач период од 2014. 

  

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: 
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Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 

3. стручни рад у часопису међународног значаја (4 бода) 

Петровић С., Вилотијевић- Даутовић Г.,Бјелица-Родић Б., Баришић Н., Домуз С. 

Evaluation of chest X-rays in children with acute weeazing. Paediatrics Today 2013; 

9(2):192-200.                                                                                          (4 x 0,5 = 2 бода) 

4. стручни рад у часопису националног значаја (2 бода) 

Домуз С., Соломун Љ., Јојић Д., Домуз А. Клиничке карактеристике неонаталне 

пнеумоније узроковане Инфлуенца А вирусом на одјељењу патолошке 

неонатологије са прематуритетом Клиничког центра Бања Лука. Часопис 

удруженја пулмолога Републике Српске 2013; 3 (1-2):179-184.   (2 x 0,75 = 1,5 бод) 

5. рад у зборнику радова са међународног стручног скупа (3 бода) 

1. Шпирић З.; Ерић М., Вјештица М., Барош Н., Вукчевић М., Домуз С. 

Distribution of cancer in various quadrants of the breast. Proceedings of the 3
th 

International Symposium of Clinical and Applied Anatomy; 2011 July 22-24; Maribor, 

Slovenia.                                                                                                         (0,9 бодова) 

2. Домуз С., Домуз А.Patients abous of antibiotics. Eur J Med Res 2007; 12 

(supplement IV):181. Proceedings of the 18th Europen Students Conference; 2007 Oct 

7-11; Berlin, Germany.                                                                                      (3 бодова) 

6. рад у зборнику радова са националног стручног скупа (2 бода) 

1. Домуз С., Домуз А. Присуство фактора ризика код оболјелих од инфаркта  

миокарда. Глас Медицинара, Ther Voice of  the Medics 2003; 1(I):19-20.      (3 бода) 

 

 

 

2. Домуз С., Домуз А. Антидепресивима узроковане сексуалне дисфункције. Глас 

Медицинара, Тher Voice of the Medics 2003; 3(I):129-135.                               (2 бода) 

3. Домуз С., Домуз А. Presence of risk factors with patientes suffering from IM. 

Proceedings of the International Congress of Medical Students and Young Doctors; 

2002 May 19-21; Plznan, Poland                                                                       (0 бодова)                                

4. Домуз С., Домуз А., Variations of the Posterior Arch of the Atlas and their Clinical 

Importance for the Vertebral Artery. Proceedings of the 10
th 

Annual International Ain 

Shams Medical Students Congress; 2002 Feb 10-13; Cairo, Egipat.                (0 бодова)                                

5. Домуз С., Домуз А. Morphological variations of the Calcarine Sulcus (SCAL). 

Proceedings of the 1
th 

Students International Congress of Medical Sciences; 2001 May 

21-25; Belgrade, Serbia.                                                                                    (3 бодова)                               

( 

10. реализован међународни стручни пројекат у својству сарадника на пројекту 

(3 бода) 

1. Пројекат "Јачање сестринства у Босни и Херцеговини "; 2012-2016. 

Швајцарска агенција за развој и сарадњу, 2013.                                     (0 бодoва) 

2. Пројекат " Јачање институција и капацитета за имплементацију ЕУ 

Директиве о регулисаним професијама"- Програм Европске уније ИПА 2011 за 

Босну и Херцеговину, ЕУ Твининг пројекат БА 11 ИБ ОТ 03; 2013 (учесник 

радне групе Health)                                                                                    (0 бодова) 

Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 
(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.) 

 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                       15,4  
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УКУПАН БРОЈ БОДОВА: просјечна оцјена са студија (8,11) x 10 + 15,4 = 96,5 
 

 

 

На основу квантитативних критеријума предвиђених Правилником о поступку и 

условима избора наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци, кандидати 

имају следећи број бодова:  

 

Област 

бодовања 

Загорка 

Ковачевић 

Дарија 

Кнежевић 

Живана 

Вуковић-

Костић 

Влатка 

Бојанић 

Санела 

Домуз 

Просјек  

положених 

испита са првог 

и другог циклуса  

помножен са 10 

8,29 x 10 = 

82,9 

бодова 

 

9,22 x 10 = 

92,2 

бодова 

 

нема 

података 
8,56 x 10 = 

85,6 

бодова 

 

8,11 x 10 = 

81,1 

бодова 

 

Научна 

активност 

без бодова без бодова 3 без бодова без бодова 

Образовна 

активност 

без бодова 10 без бодова без бодова без бодова 

Стручна 

активност 

без бодова 2 8 2 15,4 

Укупан број 

бодова 

82,9 104,2 - 87,6 96,5 
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15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

  

 

 


