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Проф. др Рајко Гњато, ПМФ, Бања Лука 
Ужа научна област: Просторно планирање 
Проф. др Ивица Радовић, Биолошки факултет Београд 
Ужа научна област: Екологија  
Проф. др Дејан Филиповић, Географски факултет Београд 
Ужа научна област: Просторно планирање 
 
Сенат Универзитета у Бањoj Луци на сједници одржаној 23. 10. 2009 године,  Одлуком 
бр. 05-4997-1.1/09,  именовао је Комисију за писање извјештаја за избор сарадника на 
ужу научну област  просторно планирање за предмете: урбана екологија, еколошки 
потенцијали и ризици у просторном планирању, основи геоекологије, заштита 
биодиверзитета, заштита природне средине, планитање животне средине 
 
      

 
И З В Ј Е Ш Т А Ј 

 
КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ 

 

 

I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ 

Конкурс објављен: 19.08. 2009. године, "Глас Српске", Бања Лука 
Ужа научна/умјетничка област: Просторно планирање 
Назив факултета: Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци. 
Број кандидата који се бирају:  1 
Број пријављених кандидата:   10 
 
 
 
II ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА  
 
Први кандидат  

1. Основни биографски подаци 
Име, средње име и презиме:       Босанчић (Горан) Борут 
Датум и мјесто рођења:              о2. 5. 1979. Бања Лука 
Установе у којима је био запослен:  Полицијска мисија ЕУ, Бања Лука, УН МИ БиХ. 
ОКСФАМ, Бања Лука. 
Звања/ радна мјеста: дипломирани инжењер пољопривреде, MASTEREXAMEN med 
huvudomradet Maljovetenskap, DEDREE OF SCIENCE (TWO YEARS); Ovjeren prevod sa 
engleskog jezika od stalnog sudskog vje�taka u kojem se diploma izjednačava sa titulom magistra 
ekolo�kih nauka.  
Рјешење Министарства просвјете и културе број 07.023/602-39-506/09 од 06.10.2009. којом 
се страна високошколска диплома издата 03.07.2009. на високошколској установи Sveriges 
Lantbruksunivesitet, Sweden на име Борут Босанчић вреднује као диплома са стеченом 
академском звању магистра наука. 
 

2. Биографија, дипломе и звања 
Основне студије:         Инжењер пољопривреде 
Назив институције:      Пољопривредни факултет Бања Лука 
Мјесто и година завршетка: 22. 12. 2006. 
 
Постдипломске студије:    MASTERED�AMEN med huvudomradet Miljovetenskap 
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Назив институције:   СВЕРИГЕС ЛАНТБРУКСУНИВЕРСИТЕТ 
Мјесто и година завршетка: 03. ЈУЛ 2009. 
Назив магистарског рада: НЕМА У ПРЕВОДУ СУДСКОГ ВЈЕШТАКА 
Ужа научна/умјетничка област: Envirinmental Science 

 
 

3. Научна/умјетничка дјелатност кандидата 
1. Радови прије последњег избора/реизбора    / nema 
 
 
 
 
 

 
 

 
2. Радови послије последњег избора/реизбора / nema 
 
 
 
 
 

 
4. Образовна дјелатност кандидата 

1. Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора   / nema 
Квалитет педагошког рада на Универзитету 

2. Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора   / nema 
Квалитет педагошког рада на Универзитету  

  
 
 

5. Стручна дјелатност кандидата  
1. Стручна дјелатност прије последњег избора/реизбора          / nema 
2. Стручна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора    / nema 
  
 
 
 
 
 
Други кандидат  

1. Основни биографски подаци 
Име, средње име и презиме:      Ћорић (Драгутин) Чедомир 
Датум и мјесто рођења:                 07. 06. 1971. Дервента 
Установе у којима је био запослен:  Форум невладиних организација, Дервента 
Звања/ радна мјеста: Извршни директор, пројект менаџер 
 

2. Биографија, дипломе и звања 
Основне студије:         Дипломирани инжењер заштите животне средине 
Назив институције:      Факултет заштите на раду, Универзитет у Нишу 
Мјесто и година завршетка:  22. децембра 1998. Ниш 
 
Постдипломске студије:     _/ нема  
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3. Научна/умјетничка дјелатност кандидата 
1. Радови прије последњег избора/реизбора    / nema 

 
 

 
2. Радови послије последњег избора/реизбора / nema 
 
 

4. Образовна дјелатност кандидата 
1. Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора   / nema 

Квалитет педагошког рада на Универзитету 
2. Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора   / nema 

Квалитет педагошког рада на Универзитету  
 Укупан број бодова: 
 

5. Стручна дјелатност кандидата  
1. Стручна дјелатност прије последњег избора/реизбора          / nema 
2. Стручна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора    / nema 
  
 
 
 
Трећи кандидат  

1. Основни биографски подаци 
Име, средње име и презиме:      Тодоровић (Ратко) Љубица 
Датум и мјесто рођења:                 07. 09. 1981. Бања Лука 
Установе у којима је био запослен:  Грађевинска школа у Бањој Луци 
Звања/ радна мјеста: Професор на предмету Екологију и заштита животне средине 
 

2. Биографија, дипломе и звања 
Основне студије:         Дипломирани биолог 
Назив институције:      Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци 
Мјесто и година завршетка:  04.03.2008. 
Просјечна оцјена на основном студију 8,25 
Постдипломске студије: Уписана на прву годину Постдипломских студија на Природно-
математичком факултету, Бања лука, Студијски програм Билогија, смјер Екологија / без 
приложеног увјерења о уписаном студију 

 
 

3. Научна/умјетничка дјелатност кандидата 
1. Радови прије последњег избора/реизбора    / nema 

 
 

 
2. Радови послије последњег избора/реизбора / nema 
 
 

4. Образовна дјелатност кандидата 
1. Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора   / nema 

Квалитет педагошког рада на Универзитету 
2. Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора   / nema 

Квалитет педагошког рада на Универзитету  
 Укупан број бодова: 
 

5. Стручна дјелатност кандидата  
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1. Стручна дјелатност прије последњег избора/реизбора          / кооаутор уџбеника за 2. 
разред за струке: здравство, пољопривреда и прехрана хране и остале дјелатности / без 
достављене публикације 
 
2. Стручна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора    /  нема 
 Укупан број бодова: 
 
 
 
Четврти кандидат  

1. Основни биографски подаци 
Име, средње име и презиме:      Албијанић (Жарка) Вукосава 
Датум и мјесто рођења:                 15.07.1982. Требиње 
Установе у којима је био запослен:  - 
Звања/ радна мјеста: - 
 

2. Биографија, дипломе и звања 
Основне студије:     Дипломирани еколог  / Одсјека за биологију, Смјер: екологија и 
заштитаживотне средине 
Назив институције:      Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци 
Мјесто и година завршетка:  09.02.2009. 
Просјечна оцјена на основном студију 8,24 
Постдипломске студије:  - 

 
 

3. Научна/умјетничка дјелатност кандидата 
1. Радови прије последњег избора/реизбора    / nema 

 
 
2. Радови послије последњег избора/реизбора / nema 
 
 

4. Образовна дјелатност кандидата 
1. Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора   / nema 

Квалитет педагошког рада на Универзитету 
2. Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора   / nema 

Квалитет педагошког рада на Универзитету  
 Укупан број бодова: 
 

5. Стручна дјелатност кандидата  
1. Стручна дјелатност прије последњег избора/  
2. Стручна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора    /  нема 
  
 
 
Пети кандидат  

1. Основни биографски подаци 
Име, средње име и презиме:      Драгојевић (Богдан) Сњежана 
Датум и мјесто рођења:                 13. 5. 1982. Босанска Градишка 
Установе у којима је био запослен:  - 
Звања/ радна мјеста: - 
 

2. Биографија, дипломе и звања 
Основне студије:     Дипломирани биолог  / Одсјека за биологију- општи смјер  
Назив институције:      Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци 
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Мјесто и година завршетка:  17. 7. 2008.  Бања Лука. 
Просјечна оцјена на основном студију 8,0 
Постдипломске студије:  - 

 
 

3. Научна/умјетничка дјелатност кандидата 
1. Радови прије последњег избора/реизбора    / nema 

 
 
2. Радови послије последњег избора/реизбора / nema 
 
 

4. Образовна дјелатност кандидата 
1. Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора   / nema 

Квалитет педагошког рада на Универзитету 
2. Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора   / nema 

Квалитет педагошког рада на Универзитету  
 Укупан број бодова: 
 

5. Стручна дјелатност кандидата  
1. Стручна дјелатност прије последњег избора/  
2. Стручна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора    /  нема 
 Укупан број бодова: 
 
 
 
Шести кандидат  

1. Основни биографски подаци 
Име, средње име и презиме:      Шњегота (Милош) Драгана 
Датум и мјесто рођења:                 31. 05. 1985. Бања Лука 
Установе у којима је био запослен:  - 
Звања/ радна мјеста: - 
 

2. Биографија, дипломе и звања 
Основне студије:     Дипломирани биолог  / Одсјека за биологију- општи смјер  
Назив институције:      Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци 
Мјесто и година завршетка:  23. 6. 2009.  Бања Лука. 
Просјечна оцјена на основном студију 9,13 
Постдипломске студије:  - 

 
 

3. Научна/умјетничка дјелатност кандидата 
1. Радови прије последњег избора/реизбора    / nema 

 
 
2. Радови послије последњег избора/реизбора / nema 
 
 

4. Образовна дјелатност кандидата 
1. Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора   / nema 

Квалитет педагошког рада на Универзитету 
2. Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора   / nema 

Квалитет педагошког рада на Универзитету  
 Укупан број бодова: 
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5. Стручна дјелатност кандидата  

1. Стручна дјелатност прије последњег избора/  
2. Стручна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора    /  нема 
 Укупан број бодова: 
 
 
Седми кандидат  

1. Основни биографски подаци 
Име, средње име и презиме:      Пашић (Сеад) Јасмин 
Датум и мјесто рођења:                 20. 01. 1981. Бања Лука 
Установе у којима је био запослен:  - 
Звања/ радна мјеста: - 
 

2. Биографија, дипломе и звања 
Основне студије:     Дипломирани еколог  / Одсјека за биологију- смјер: екологија и 
заштита животне средине  
Назив институције:      Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци 
Мјесто и година завршетка:  15. 9.  20098.  Бања Лука. 
Просјечна оцјена на основном студију 7,29. 
Постдипломске студије:  -  Факултет здравствених наука, смјер: санитарни инжењеринг, 
АПИРОН, Бања Лука 

 
 

3. Научна/умјетничка дјелатност кандидата 
1. Радови прије последњег избора/реизбора    / nema 

 
 
2. Радови послије последњег избора/реизбора / nema 
 
 

4. Образовна дјелатност кандидата 
1. Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора   / nema 

Квалитет педагошког рада на Универзитету 
2. Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора   / nema 

Квалитет педагошког рада на Универзитету  
  
 

5. Стручна дјелатност кандидата  
1. Стручна дјелатност прије последњег избора/  
2. Стручна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора    /  нема 
 Укупан број бодова: 
 
 
Осми кандидат  

1. Основни биографски подаци 
Име, средње име и презиме:           Трбојевић (Мирјана) Игор 
Датум и мјесто рођења:                      о5. 9. 1977. Бања Лука 
Установе у којима је био запослен:  - ПМФ, Бањља Лука 
Звања/ радна мјеста: - Стручни сарадник 
 

2. Биографија, дипломе и звања 
Основне студије:     Дипломирани еколог  / Одсјека за биологију- смјер: екологија и 
заштита животне средине  
Назив институције:      Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци 
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Мјесто и година завршетка:  27. 5.   20098.  Бања Лука. 
Просјечна оцјена на основном студију  8, 03. 
Постдипломске студије:  -    Трећи циклус, Универзитет у Београду, Биолошки факултет, 
Одсјек екологија, модул: екологија, биогеографија и заштита биопдиверзитета   
Чланство у струковим организацијама: Еколошко истраживачко друштво, Бања Лука; 
Спелеолошко друштво �Гремлин� Бања Лука. 

 
 

3. Научна/умјетничка дјелатност кандидата 
1. Радови прије последњег избора/реизбора    / nema 

 
 
2. Радови послије последњег избора/реизбора / nema 
 
 

4. Образовна дјелатност кандидата 
1. Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора   / nema 

Квалитет педагошког рада на Универзитету 
2. Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора   / nema 

Квалитет педагошког рада на Универзитету  
 Укупан број бодова: 
 

5. Стручна дјелатност кандидата  
1. Стручна дјелатност прије последњег избора/  
2. Стручна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора    /  нема 
 Укупан број бодова: 
 
 
 
Девети кандидат  

1. Основни биографски подаци 
Име, средње име и презиме:           Бузаџија  (Рајко) Слободан  
Датум и мјесто рођења:                      09. 01. 1977. Бања Лука  Бања Лука 
Установе у којима је био запослен:  -  
Звања/ радна мјеста: -  
 

2. Биографија, дипломе и звања 
Основне студије:     Дипломирани биолог  / Одсјека за биологију- општи смјер 
Назив институције:      Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци 
Мјесто и година завршетка:  15. 6. 2009. Бања Лука. 
Просјечна оцјена на основном студију  9,14. 
Постдипломске студије:  -     
  

 
 

3. Научна/умјетничка дјелатност кандидата 
1. Радови прије последњег избора/реизбора    / nema 

 
 
2. Радови послије последњег избора/реизбора / nema 
 
 

4. Образовна дјелатност кандидата 
1. Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора   / nema 

Квалитет педагошког рада на Универзитету 
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2. Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора   / nema 
Квалитет педагошког рада на Универзитету  

 Укупан број бодова: 
 

5. Стручна дјелатност кандидата  
1. Стручна дјелатност прије последњег избора/  
2. Стручна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора    /  нема 
 Укупан број бодова: 
 
 
Десети кандидат  

1. Основни биографски подаци 
Име, средње име и презиме:           Пешевић (Петар) Душица 
Датум и мјесто рођења:                      03. 8. 1977, Бања Лука 
Установе у којима је био запослен:  -  ПМФ Бања Лука 
Звања/ радна мјеста: -  виши асистент, Географске основе заштите животне средине, ПМФ. 
Бања Лука 
 

2. Биографија, дипломе и звања 
Основне студије:     Професор географије и етнологије , Одсјек за географију 
Назив институције:      Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци 
Мјесто и година завршетка:  .......   2001 . Бања Лука. 
Просјечна оцјена на основном студију :  Мања од осам 
Постдипломске студије:  -   Регионална географија, ПМФ Бања Лука,  
Мјесто и година завршетка:  25. 01. 2008.  Бања Лука. 
 

 
 

3. Научна/умјетничка дјелатност кандидата 
1. Радови кандидата- укупно:  Кандидат је објавио укупно 16 рљдова, од тога  9 у 
коауторству. Од укупног броја објављених радова само је један објављен у 
регистрованом научном часопису, док су остали радови у домену сааопштења на 
различитим скуповима, објављени у зборницима радова. 

 
 
2. Радови послије последњег избора/реизбора:  /дато у рубрици 3.1. 
 
 

4. Образовна дјелатност кандидата 
1. Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора   /  стручни сарадник од 2001- 
2002.; асистент на предмету Географске основе заштите животне средине од 2002-2008. 

Квалитет педагошког рада на Универзитету 
2. Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора   / nema 

Квалитет педагошког рада на Универзитету  
 Укупан број бодова: 
 

5. Стручна дјелатност кандидата  
1. Стручна дјелатност прије последњег избора/  
2. Стручна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора    /  нема 
 Укупан број бодова: 
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III  ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ  
 
Након увида у достављену документацију Комисија има част и задовољство констатовати и 
предложити следеће. Расписани Конкурс подразумијева избор стручњака из области  
екологије који ће свој научни рад и елементе апликативности еколошке науке пласирати у 
област теорије и праксе просторног планирања. Међу пријављеним кандидатима само 
њих 3 (три)  завршила су одговарајући студиј - екологије,  док остали кандидати, у 
односу на претходно поменуте, имају завршене основне студије из сродних наука, које, по 
природи ствари, само дјелимично захватају научну област за коју је конкурс расписан. У 
вези са претходном констатацијом, од три кандидата, са завршеним основним студијем из 
уже научне области  - екологија, предност има Албијанић Вукосава.  Њен укупан 
просјек оцјена на основном студију је 8, 24, Такође, кандидат Вукосава Албијанић има 
веома високе оцјене из групе еколошких предмета који су идентични или веома блиски 
предметима у расписаном Конкурсу (Еколошке основе просторног планирања -  10; 
Аерозагађење и заштита од зрачења � 10;  Обнова и унапређење екосистема � 9; 
Екологија човјека са урбаном екологијом  - 9; .... ; Дипломски испит � 10.  Кандидат 
Игор Трбојевић има мањи просјек у односу на претходног кандидата. Укупан просјек 
оцјена на основном студију је  8,03, а оцјене из еколошке групе предмета, на основном 
студију су: Еколошке основе просторног планирања 10; Аерозагађење и заштита од 
зрачења � 10; Обнова и унапређење екосистема � 8; Екологија човјека са урбаном 
екологијом � 7; Дипломски испит � 10.   Кандидат  Пашић Јасмин, завршио је основни 
студиј из екологије. Међутим, његов укупни просјек оцјена, на основном студију, је 7, 
29, што га елиминише као кандидата за избор у звање сарадника (асистента) на 
универзитету, 
 
    У вези са претходно утврђеним, Комисија, са осјећајем задовољства, предлаже 
Научно- наставном вијећу Природноматематичког факултета Универзитета у Бањој 
Луци да кандидата Вукосаву Албијанић, дипломираног еколога,  изабрере на мјесто 
сарадника на ужу научну област Просторно планирање, на студијском програму 
Просторно планирае, на еколошку групу предмета (Урбана екологија, Еколошки 
потенцијали и ризици у  просторном планирању, Основи геоекологије, Заштита 
биодиверзитета, Заштита природне средине, Планирање животне средине), те да 
приједлог упути Струковном Вијећу и Сенату Универзитета на усвајање. 
 
 

 
 
 
 

Чланови Комисије 
 

      ______________________________________ 
1. Др Рајко Гњато , редовни  професор, ужа научна област: Просторно планирање, 
предсједник; 
 
      ______________________________________ 
2. Др Ивица Радовић, редовни професор, ужа научна област:  екологија, члан; 
 
     _______________________________________ 
3. Др Дејан Филиповић, ванредни професор, ужа научна област: Просторно 
планирање, члан 
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IV  ИЗДВОЈЕНО ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 
 
(Образложење члан(ов)а Комисије о разлозима издвајања закључног мишљења, са 
приједлогом једног кандидата за избор и назнаком за које звање се предлаже.) 
 
 
 
 
Бања Лука, 27.10. 2009.године      Члан(ови) Комисије:  

1._______________________ 
 

2._______________________ 
 
 
 

 


