
 
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, одлука број 01/04-2.3946-1/14 од 05.11.2014. године 
 
Ужа научна/умјетничка област: 
Медицинска биохемија 
 
Назив факултета: 
Медицински факултет 
 
Број кандидата који се бирају 
Један (1) 
 
Број пријављених кандидата 
Четири (4) 
 
Датум и мјесто објављивања конкурса: 
19.11.2014. године „Глас Српске“ 
 
Састав комисије: 

а) Др сц. Јасминка Николић, редовни професор, ужа научна област Медицинска 
биохемија, Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци, предсједник 

б) Др сц. Живко Саничанин, редовни професор, ужа научна област Медицинска 
биохемија, Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци, члан 

в) Др сц. Злата Мујагић, редовни професор, ужа научна област Медицинска биохемија, 
Фармацетски факултет Универзитета у Тузли, члан 
 



 
Пријављени кандидати 

1. Дарија Гајић (рођена Комјеновић) 
2. Тања Шуљак 
3. Дејан Арсенић 
4. Аница Станковић Стојнић 

II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

Први кандидат 
а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Дарија (Госпана, Радојко) Гајић 
Датум и мјесто рођења: 08.09.1980. године, Бања Лука 
Установе у којима је био запослен: -Апотеке: „Моја апотека“,  „Промедика 3“ 

и „Унима“ (01.12.2007. до 04.09.2011.) 
-Фонд здравственог осигурања Републике 
Српске (од 05.09.2011. →) 

Радна мјеста: -Приправник и дипл. фармацеут у апотеци 
-Виши стручни сарадник за лијекове у 
Сектору за здравство и контролу Фонда 
здравственог осигурања Републике 
Српске 
-Стручни сарадник на Медицинском 
факултету, Катедра за Медицинску 
биохемију (од 01.11.2013. →) 

Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

- 

  
б) Дипломе и звања: 
Основне студије 
Назив институције: Медицински факултет Студијски програм 

фармција 
Звање: Дипломирани фармацеут 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 28.09.2007. године 
Просјечна оцјена из цијелог студија: 9,46 

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 
- 
Радови послије последњег избора/реизбора 
 
- 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 0 
 
г) Образовна дјелатност кандидата: 
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
- 
Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
- 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 0 
 
д) Стручна дјелатност кандидата: 
Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 
 
- 
Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 
 
- 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 0 

 

 

Други кандидат 
а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Тања (Љиљана, Ђуро) Шуљак 
Датум и мјесто рођења: 22.04.1988. године, Бања Лука 
Установе у којима је био запослен: -Дом здравља Лакташи 

-Фонд здравственог осигурања 
Републике Српске 



-Православна амбуланта „Свети 
Апостол и евангелиста Лука“ Бања 
Лука  

Радна мјеста: -Доктор медицине 
-Виши стручни сарадник за примарну 
здравствену заштиту 

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, 23.10.2013. године 
Просјечна оцјена из цијелог студија: 8,71 

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 
- 
Радови послије последњег избора/реизбора 
- 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 0 
 
г) Образовна дјелатност кандидата: 
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 



- 
Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
- 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 0 
 
д) Стручна дјелатност кандидата: 
Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 

- 
Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 
 
- 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 0 

 

Трећи кандидат 
а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Дејан (Љуба, Јово) Арсенић 
Датум и мјесто рођења: 14.11.1983. Мркоњић Град 
Установе у којима је био запослен: ЗУ „Црвена апотека“ од 2008. до 2014.  
Радна мјеста: Дипломирани фармацеут 
Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

- 

  
б) Дипломе и звања: 
Основне студије 
Назив институције: Медицински факултет Студијски 

програм фармција 
Звање: Дипломирани фармацеут 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 04.11.2008. године 
Просјечна оцјена из цијелог студија: 9,20 

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 
- 
Радови послије последњег избора/реизбора 
- 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 0 
 
г) Образовна дјелатност кандидата: 
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
- 
Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
- 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 0 
 
д) Стручна дјелатност кандидата: 
Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 
 
- 
Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 
- 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 0 

 
 
 
 
 



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

Станковић Стојнић 
Датум и мјесто рођења: 27.08.1986. године, Смедеревска 

Паланка, Србија 
Установе у којима је био запослен: -ДЗ Градишка, од априла 2012. године → 

-Сарадник на Пројекту од 08.01.2014. до  
31.12.2014. 
- Школа за образовање  одраслих 
„Примус-ЕДУ“ Градишка  
од 11.02.2013. до 31.10.2013. 

Радна мјеста: -Доктор медицине 
-Наставник у школи 

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, 22.09.2011. 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: 2013. године уписана на докторске 

студије из Физиолошких наука на 
Медицинском факултету и Београду 

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 
- 
Радови послије последњег избора/реизбора 
- 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 0 
 
г) Образовна дјелатност кандидата: 
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
Студентски радови: 
1. Станковић А. Утицај прополиса и високо масне дијете на развој фиброзне капсуле 
око силиконских имплантата у мишева. Ментор доц. др А. Трбовић "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. 
5. Савковић Т, Станквић А, Стефановић М. Основне демографске карактеристике 
као предиктивни фактори малигнитета код оксифилног тумора штитасте жлијезде. 
Ментор проф. др В. Живаљевић. Конгрес студената биомедицинских наука, Будва 
2011. 
Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
- 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 0 
 
д) Стручна дјелатност кандидата: 
Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 
 
- 
Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 
 
- 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 0 



 
Упоредни приказ укупне активности кандидата 

 
 

Име и презиме 
 

Дарија Гајић 
 

Тања Шуљак 
 

Дејан Арсенић 
Аница 

Станковић 
Стојнић 

Звање Дипл. 
фармацеут 

 
Др медицине 

Дипл. 
фармацеут 

 
Др медицине 

Укупни просјек 
оцјена 

 
9,46 

 
8,71 

 
9,20 

 
8,85 

Објављени 
радови 

 
0 

 
0 

 
0 

5 студентских 
радова 

(број бодова 0) 
Реализовани 
пројекти 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





 
 


