
Република Српска 
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

Сенат Универзитета

Број: 05-894-ХХХ1-15.2.13/10 
Дана, 25.02.2010. године

На основу члана 74. и 88 . Закона о високом образовању („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 85/06 и 30/07) и члана 34. став (1) алинеја 5) Статута 
Универзитета у Бањој Луци, Сенат Универзитета на 31. сједници од 25.02.2010. године, 
д о н о с и

О Д Л У К У

1. Јована Глушац бира се у звање асистента за ужу научну област Стоматолошка 
протетика на период од четири године.

2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

О б р а з л о ж е њ е
Универзитет у Бањој Луци на приједлог Научно-наставног вијећа Медицинског 

факултета расписао је  дана 01.04.2009. године Конкурс за избор сарадника за ужу научну 
област Стоматолошка протетика.

На расписан Конкурс пријавио се четрнаест кандидата и то: Јелена Поповић, Јована 
Глушац, Ружица Бијелић-Циган, Мирела Регода, Жељка Трошељ, Душанка Јелисавац, 
Катарина Билбија, Божана Кењаловић-Марјановић, Дијана Манигода, Сања Вујновић, 
Данијела Цота-Пуцар, Сања Гњато, Саша Јанковић и Стево Хрваћанин.

Сенат Универзитета у Бањој Луци на 22. сједници одржаној 21.05.2009. године, на 
приједлог Научно-наставног вијећа Медицинског факултета, образовао је  Комисију за 
писање извјештаја за избор сарадника у одређено звање. Комисија је припремила писмени 
извјештај, предложила да се изврши избор као у диспозитиву ове Одлуке и исти доставила 
Научно-наставном вијећу Медицинског факултета на разматрање и одлучивање.

Научно-наставно вијеће Медицинског факултета у Бањој Луци на сједници 
одржаној 05.11.2009. године констатовало је да Јована Глушац испуњава у пјелости услове 
и утврдило приједлог да се Јована Глушац изабере у звање асистента за ужу научну област 
Стоматолошка протетика на период од четири године и исти доставило Универзитету у 
Бањој Луци ради даљег поступка.

Сенат Универзитета је на 31. сједници одржаној 25.02.2010. године утврдио да је 
утврђени приједлог из претходног става у складу са одредбама Закона о високом 
образовању и Статута Универзитета.

Сагласно члану 74. Закона о високом образовању и члану 131. Статута 
Универзитета, одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке може се поднијети приговор Универзитету у 
Бањој Луци у року од 15 дана од дана пријема исте.

Достављено:
1. Медицинском факултету 2х,
2. Архиви,
3. Документацији.
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Дана, 10.1 1.2009.

На основу члана 74., 78. и 84. Закона о високом образовању ("Службени гласник 
Републике Српске" број: 85/06), а у складу са чланом 131. и 136. Статута Универзитета у 
Бањој Луци , Н аучно-наставно вијеће Медицинског факултете на сједници одржаној дана 
05.1 1.2009.године, д о н и ј е л о  је

О Д Л У К У
о утврђивању приједлога за избор у звање

1. Др стом. Јована Глушац, бира се у звање асистента, на ужу научну област 
С томатолош ка протетика, на периодод четири године.

Образложење:

На расписани конкурс Универзитета у Бањој Луци објављеног дана 1.04.2009. године 
за избор у звањ е сарадника на ужу научну област СтоматолоиЈка протетика , пријавило 
се 14 кандидата.

Сенат У ниверзитета у Бањој Луци на сједници одржаној дана 21.05.2009. године 
образовао је  Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор 
у академско звање на Универзитету. Комисија је припремила писмени извјештај, 
предложила да се изврши избор као у ДИспозитиву ове Одлуке и доставила на разматрање 
и одлучивање.

Н аучно-наставно вијеће Медининског факултета на сједници одржаној дана 
05.11.2009. године је  утврдило да кандидат Јована Глушац испуњава услове за избор у 
звање асистента за ужу научну област Стоматолошка протетика.

Ова О длука доставља се Сенату Универзитета у Бањој Луци ради одлучивања о 
избору др.стом  Јоване Глушац у звак>е асистента.

Саставни дио ове Одлуке је Извјештај Комисије за разматрање конкурсног материјала 
и писања извјеш таја за избор у академска звања на Универзитету.

Достављено:

1 Сенату Уииверзитета
2. Сгруковном  вијећу.
3. Кмпдмдату,
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Чланови комисије: 1.др Љ убиша Џамбас, редовни професор, ужа научна област 
Стоматолсшка протетика, Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду, предсједник;

2. др Китка Ристић, редовни професор, ужа научна област Стоматолошка 
протетика, Медицински факултет Ниш, члан;

3. др Драгослав Ђукановић, редовни професор у пензији, ужа научна 
област Пародонтологија и орална медицина, Стоматолошки факултет у Београду, члан.

И З В Ј Е Ш Т А Ј
КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉ ЕНИМ  КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ

Конкурс објављен: Дневни лист « Глас Српске « 01.04.2009. године 
Ужа научна/умјетничка област: Стоматологија ( Стоматолошка протетика) 
Назив факултета : Медицински факултет, одсјек стоматологија 
Број кандидата који се бирају: 2 
Број пријављених кандидата: 14

II ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА

Први Кандидат
______________________________ 1. Основни биографски подаци
Име, средње име и презиме: Јелена Миленко Поповић
Датум и мјесто рођења: 11.08.1982. Бања Лука, Република Српска
Установе у којима је био запослен: /
Звања/ радна мјеста: /
Научна/умјетничка област: /
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима: /

______________________________ 2. Биографија, дипломе и звања
Основне студије:
Назив институције: Стоматолошки факултет Универзитета у Београду 
Мјесто и година завршетка: Београд, 17.03.2008.

Постдипломске студије:
Назив институције: /
Мјесто и година завршетка: /
Назив магистарског рада: /
Ужа научна/умјетничка област: /

Докторат:
Назив институције: /
Мјесто и година завршетка: /



Ужа научна/умјетничка област: /

Претходни избори у наставна и научна звања (институција, звање и период): /

_________________________ 3. Научна/умјетничка дјелатност кандидата______________________
1. Радови прије последњег избора/реизбора : /

(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 33. или члана 34.)
2. Радови послије последњег избора/реизбора : /

(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодова сврстаних по категоријама 
из члана 33. или члана 34.)

Укупан број бодова: /

____________________________ 4. Образовна дјелатност кандидата____________________________
1. Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора : /

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) сврстаних по 
категоријама из члана 35)
2. Образовна дџелатност послије посљедњег избора/реизбора : /

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) и број бодова 
сврстаних по категоријама из члана 35)

Укупан број бодова: /

_____________________________ 5. Стручна д јелатност кандидата__________________
1. Стручна дјелатност прије последњег избора/реизбора : /

(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 36)
2. Стручна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора : /

(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 36) 
Укупан број бодова: /

Други Кандидат
______________________________ 1. Основни биографски подаци
Име, средње име и презиме: Јована Јован Глушац
Датум и мјесто рођења: 04.01.1984. Нови Град, Република Српска
Установе у којима је био запослен: /
Звања/ радна мјеста: /
Научна/умјетничка област: /
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима: /

______________________________2. Биографија, дипломе и звања_________________________
Основне студије:
Назив институције: Медицински факултет Универзитета у Бања Луци, Одсјек стоматологија 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 02.10.2008.

Постдипломске студије:
Назив институције: /
Мјесто и година завршетка: /
Назив магистарског рада: /
Ужа научна/умјетничка област: /



Докторат:
Назив институције: /
Мјесто и година завршетка: /
Назив дисертације: /
Ужа научна/умјетничка област: /

Претходни избори у наставна и научна звања (институција, звање и период): /

_________________________ 3. Научна/умјетничка дјелатност кандидата______________________
1. Радови прије последњег избора/реизбора

(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 33. или члана 34.)
2. Радови послије последњег избора/реизбора

(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодова сврстаних по категоријама 
из члана 33. или члана 34.)

Укупан број бодова:

____________________________ 4. Образовна дјелатност кандидата____________________________
1. Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) сврстаних по 
категоријама из члана 35)
2. Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) и број бодова 
сврстаних по категоријама из члана 35)

Укупан број бодова:

_____________________________ 5. Стручна дјелатност кандидата__________________
1. Стручна дјелатност прије последњег избора/реизбора

(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 36)
2. Стручна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора

(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 36) 
Укупан број бодова:

Трећи Кандидат
______________________________ 1. Основни биографски подаци______________________________
Име, средње име и презиме: Ружица Милорад Бијелић Циган 
Датум и мјесто рођења: 01. 12. 1980. Бања Лука
Установе у којима је био запослен: Дом Здравља Лакташи, Стоматолошка ординација
«Павловић», Бања Лука
Звања/ радна мјеста: доктор стоматологије
Научна/умјетничка област:
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима: Члан Савеза студената 
Медицинскоф факултета, члан Одбора за здравство Града Бања Луке, члан Комисије за младе, 
члан Комисије за заштиту Људских права

______________________________ 2. Биографија, дипломе и звања________________________
Основне студије:
Назив институције: Медицински факултет Универзитета у Бања Луци, одсјек стоматологија 
Мјесто и година завршетка:Бања Лука, 26.01. 2007.



Назив институције: Медицински факултет Универзитета у Бања Луци 
Мјесто и година завршетка: /
Назив магистарског рада: /
Ужа научна/умјетничка област: /

Докторат:
Назив институције: /
Мјесто и година завршетка: /
Назив дисертације: /
Ужа научна/умјетничка област: /

Претходни избори у наставна и научна звања (институција, звање и период): /

_________________________ 3. Научна/умјетничка дјелатност кандидата______________________
1. Радови прије последњег избора/реизбора
Анатомски отисци горње вилице узети са различитим врстама отисних материјала, 1п1егпа1шпа1 
Соп§ге55 о^МесНса1 8 с1епсеб, Мау 2003, МесПса11Јп1уегб11у о^боГт, Ви1§агЈа

(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 33. или члана 34.)
2. Радови послије последњег избора/реизбора: /

(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодова сврстаних по категоријама 
из члана 33. или члана 34.)

Укупан број бодова: ?

____________________________ 4. Образовна дјелатност кандидата____________________________
1. Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора: /

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) сврстаних по 
категоријама из члана 35)
2. Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора: /

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) и број бодова 
сврстаних по категоријама из члана 35)

Укупан број бодова: /

_____________________________ 5. Стручна дјелатност кандидата__________________
1. Стручна дјелатност прије последњег избора/реизбора: /

(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 36)
2. Стручна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора: /

(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 36) 
Укупан број бодова: /

Четврти Кандидат
______________________________ 1. Основни биографски подаци_________________________
Име, средње име и презиме: Мирела Саво Регода 
Датум и мјесто рођења: 06.03.1980. Бања Лука
Установе у којима је био запослен: Приватна Стоматолошка амбуланта «Бисер», Бања Лука 
Звања/ радна мјеста: Доктор стоматологије 
Научна/умјетничка област: /
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима: /

2. Биографија, дипломе и звања



Основне студије:
Назив институције: Медицински факултет Универзитета у Бања Луци, одсјек стоматологије 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука 26.10.2007.
Постдипломске студије:
Назив институције: /
Мјесто и година завршетка: /
Назив магистарског рада: /
Ужа научна/умјетничка област: /

Докторат:
Назив институције: /
Мјесто и година завршетка: /
Назив дисертације: /
Ужа научна/умјетничка област: /

Претходни избори у наставна и научна звања (институција, звање и период): /

_________________________ 3. Научна/ум јетничка дјелатност кандидата______________________
1. Радови прије последњег избора/реизбора: /

(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 33. или члана 34.)
2. Радови послије последњег избора/реизбора: /

(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодова сврстаних по категоријама 
из члана 33. или члана 34.)

Укупан број бодова: /

____________________________ 4. Образовна дјелатност кандидата____________________________
1. Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора: /

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) сврстаних по 
категоријама из члана 35)
2. Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора: /

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) и број бодова 
сврстаних по категоријама из члана 35)

Укупан број бодова: /

_____________________________ 5. Стручна дјелатност кандидата__________________
1. Стручна дјелатност прије последњег избора/реизбора: /

(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 36)
2. Стручна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора: /

(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 36) 
Укупан број бодова: /

Пети Кандидат
______________________________ 1. Основни биографски подаци
Име, средње име и презиме: Жељка Никола Трошељ 
Датум и мјесто рођења: 04.06.1979. Бања Лука 
Установе у којима је био запослен: Дом здравља Лакташи 
Звања/ радна мјеста: доктор стоматологије 
Научна/умјетничка област: /
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима: /

2. Биографија, дипломе и звања



Постдипломске студије:
Назив институције: /
Мјесто и година завршетка: /
Назив магистарског рада: /
Ужа научна/умјетничка област: /

Докторат:
Назив институције: /
Мјесто и година завршетка: /
Назив дисертације: /
Ужа научна/умјетничка област: /

Претходни избори у наставна и научна звања (институција, звање и период): /

Основне студије:
Назив институције: Медицински факултет Универзитета у Бања Луци, одсјек стоматологија
Мјесто и година завршетка: Бања Лука октобар 2007.

_________________________ 3. Научна/умјетничка дјелатност кандидата______________________
1. Радови прије последњег избора/реизбора: /

(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 33. или члана 34.)
2. Радови послије последњег избора/реизбора: /

(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодова сврстаних по категоријама 
из члана 33. или члана 34.)

Укупан број бодова: /

____________________________ 4. Образовна дјелатност кандидата____________________________
1. Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора: /

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) сврстаних по 
категоријама из члана 35)
2. Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора: /

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) и број бодова 
сврстаних по категоријама из члана 35)

Укупан број бодова: /

_____________________________ 5. Стручна дјелатност кандидата__________________
1. Стручна дјелатност прије последњег избора/реизбора: /

(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 36)
2. Стручна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора: /

(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 36) 
Укупан број бодова: /

Шести Кандидат
______________________________ 1. Основни биографски подаци______________________________
Име, средње име и презиме: Душанка Јовица Јелисавац 
Датум и мјесто рођења: 28.02.1980. Бања Лука
Установе у којима је био запослен: Приватна амбуланта опште стоматологије « СКА-дент», Бања 
Лука
Звања/ радна мјеста: доктор стоматологије 
Научна/умјетничка област: /
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима: /

2. Биографија, дипломе и звања



Постдипломске студије:
Назив институције: /
Мјесто и година завршетка: /
Назив магистарског рада: /
Ужа научна/умјетничка област: /

Докторат:
Назив институције: /
Мјесто и година завршетка: /
Назив дисертације: /
Ужа научна/умјетничка област: /

Претходни избори у наставна и научна звања (институција, звање и период): /

Основне студије:
Назив институције: Медицински факултет Универзитета у Бања Луци, одсјек стоматологија
Мјесто и година завршетка: Бања Лука 11.11 2007.

_________________________ 3. Научна/умјетничка дјелатност кандидата______________________
1. Радови прије последњег избора/реизбора: /

(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 33. или члана 34.)
2. Радови послије последњег избора/реизбора: /

(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодова сврстаних по категоријама 
из члана 33. или члана 34.)

Укупан број бодова: /

____________________________ 4. Образовна дјелатност кандидата____________________________
1. Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора: /

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) сврстаних по 
категоријама из члана 35)
2. Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора: /

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) и број бодова 
сврстаних по категоријама из члана 35)

Укупан број бодова: /

_____________________________ 5. Стручна дјелатност кандидата__________________
1. Стручна дјелатност прије последњег избора/реизбора: /

(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 36)
2. Стручна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора: /

(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 36) 
Укупан број бодова: /

Седми Кандидат
______________________________ 1. Основни биографски подаци______________________________
Име, средње име и презиме: Катарина Мирко Билбија 
Датум и мјесто рођења: 15.06.1979. Бања Лука
Установе у којима је био запослен: Дом здравља Бања Лука, Стоматолошка ординација « др 
Пећанац», Амбуланта опште стоматологије « Оеп11со“, Бања Лука 
Звања/ радна мјеста: доктор стоматологије 
Научна/умјетничка област: /
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима: /

2. Биографија, дипломе и звања



Постдипломске студије:
Назив институције: /
Мјесто и година завршетка: /
Назив магистарског рада: /
Ужа научна/умјетничка област: /

Докторат:
Назив институције: /
Мјесто и година завршетка: /
Назив дисертације: /
Ужа научна/умјетничка област: /

Претходни избори у наставна и научна звања (институција, звање и период): /

Основне студије:
Назив институције: Медицински факултет Универзитета у Бања Луци, одсјек стоматологија
Мјесто и година завршетка: Бања Лука 21.03.2006.

_________________________ 3. Научна/умјетничка дјелатност кандидата______________________
1. Радови прије последњег избора/реизбора: /

(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 33. или члана 34.)
2. Радови послије последњег избора/реизбора: /

(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодова сврстаних по категоријама 
из члана 33. или члана 34.)

Укупан број бодова: /

____________________________ 4. Образовна д јелатност кандидата____________________________
1. Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора: /

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) сврстаних по 
категоријама из члана 35)
2. Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора: /

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) и број бодова 
сврстаних по категоријама из члана 35)

Укупан број бодова: /

_____________________________ 5. Стручна дјелатност кандидата__________________
1. Стручна дјелатност прије последњег избора/реизбора: /

(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 36)
2. Стручна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора: /

(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 36) 
Укупан број бодова: /

Осми Кандидат
______________________________ 1. Основни биографски подаци
Име, средње име и презиме: Божана Милорад Кењаловић Марјановић 
Датум и мјесто рођења: 22.01.1978. Бања Лука 
Установе у којима је био запослен: /
Звања/ радна мјеста: /
Научна/умјетничка област: /
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима: /

2. Биографија, дипломе и звања



Постдипломске студије:
Назив институције: /
Мјесто и година завршетка: /
Назив магистарског рада: /
Ужа научна/умјетничка област: /

Докторат:
Назив институције: /
Мјесто и година завршетка: /
Назив дисертације: /
Ужа научна/умјетничка област: /

Претходни избори у наставна и научна звања (институција, звање и период): /__________________

_________________________ 3. Научна/умјетничка дјелатност кандидата______________________
1. Радови прије последњег избора/реизбора: /

(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 33. или члана 34.)
2. Радови послије последњег избора/реизбора: /

(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодова сврстаних по категоријама 
из члана 33. или члана 34.)

Укупан број бодова: /____________________________________________________________

Основне студије:
Назив институције: Медицински факултет Универзитета у Бања Луци, одсјек стоматологија
Мјесто и година завршетка: Бања Лука 21.07.2007.

____________________________ 4. Образовна дјелатност кандидата____________________________
1. Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора: /

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) сврстаних по 
категоријама из члана 35)
2. Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора: /

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) и број бодова 
сврстаних по категоријама из члана 35)
______ Укупан број бодова: /_____________________________________________________________

_____________________________ 5. Стручна дјелатност кандидата__________________
1. Стручна дјелатност прије последњег избора/реизбора: /

(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 36)
2. Стручна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора: /

(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 36) 
Укупан број бодова: /

Девети Кандидат
______________________________ 1. Основни биографски подаци______________________________
Име, средње име и презиме: Дијана Милан Манигода 
Датум и мјесто рођења: 29.11.1975. Мостар
Установе у којима је био запослен: Дом здравља Лакташи, Амбуланта опште стоматологије „ др
Милица Срдић“ Бања Лука
Звања/ радна мјеста: доктор стоматологије
Научна/умјетничка област: /
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима: /

2. Биографија, дипломе и звања



Постдипломске студије:
Назив институције:Медицински факултет Универзитета у Бања Луци 
Мјесто и година завршетка : /
Назив магистарског рада: /
Ужа научна/умјетничка област: /

Докторат:
Назив институције: /
Мјесто и година завршетка: /
Назив дисертације:/
Ужа научна/умјетничка област: /

Претходни избори у наставна и научна звања (институција, звање и период): /

Основне студије:
Назив институције: Стоматолошки факултет Универзитета у Београду
Мјесто и година завршетка: Београд 03.07.2002.

__________________________3. Научна/умјетничка дјелатност кандидата______________________
1. Радови прије последњег избора/реизбора:
Манигода Д. , Хинић Н. Узроци упражњавања лоших навика и лечење њихових последица;42. 
Конгрес студената медицине и стоматологије Југославије, Лепенски Вир, Април 2001, Зборник 
сажетака страна 131
Хинић Н. , Манигода Д. Шта знамо о оралној хигијени; 42. Конгрес студената медицине и 
стоматологије Југославије, Лепенски Вир, Април 2001, Зборник сажетака страна 140 
Манигода Д. , \Ућа1 рагеп1б кпо\у аћои! ога1 ћу§1епе; 11 1ћ Соп§гебб о^ 1ће Ва1сап б1оша1о1о§1са1 
бос1е1у, багајеуо, ВобпЈа ап<ј Негсе§0У1па, Мау 2006, Аћб1гас1; ћоок Р 180
Веселиновић В. , Чировић А. , Живковић Р. , Манигода Д. Е п с1о с г о \ у п -  сабе герог1. 13 1ћ Соп§гебб 
о^ 1ће Ва1кап б1оша1:о1о§1са1 бос1е1у. 1лтабо1, Сургиб, Мау 2006. Аћб1гас1; ћоок Р 145 
Веселиновић В. , Маногода Д. , Чаировић А. Специфичности протетске рехабилитације 
пацијената са расцепом непца; XV Симпозијум Секције протетичара Србије, 12. - 15. 2008. , 
Стоматолошка протетика вол. 4 ( додатак бр. 1), Београд, јун 2008, страна 46

(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 33. или члана 34.)
2. Радови послије последњег избора/реизбора: /

(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодова сврстаних по категоријама 
из члана 33. или члана 34.)

Укупан број бодова: ?

____________________________ 4. Образовна дјелатност кандидата____________________________
1. Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора: /

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) сврстаних по 
категоријама из члана 35)
2. Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора : /

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) и број бодова 
сврстаних по категоријама из члана 35)

Укупан број бодова:

5. Стручна дјелатност кандидата



1. Стручна дјелатност прије последњег избора/реизбора: /
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 36)

2. Стручна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора: /
(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 36) 
Укупан број бодова: /

Десети Кандидат
______________________________ 1. Основни биографски подаци
Име, средње име и презиме: Сања Бранко Вујновић 
Датум и мјесто рођења: 28.09. 1978. Сански мост 
Установе у којима је био запослен: /
Звања/ радна мјеста: /
Научна/умјетничка област: /
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима: /

______________________________ 2. Биографија, дипломе и звања________________________
Основне студије:
Назив институције:Медицински факултет Универзитета у Бања Луци, одсјек стаматологија 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука 08.12.2006.

Постдипломске студије:
Назив институције:Медицински факултет Универзитета у Бања Луци 
Мјесто и година завршетка: /
Назив магистарског рада: /
Ужа научна/умјетничка област: /

Докторат:
Назив институције:/
Мјесто и година завршетка: /
Назив дисертације:/
Ужа научна/умјетничка област: /

Претходни избори у наставна и научна звања (институција, звање и период): /

_________________________ 3. Научна/умјетничка дјелатност кандидата______________________
1. Радови прије последњег избора/реизбора: /

(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 33. или члана 34.)
2. Радови послије последњег избора/реизбора: /

(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодова сврстаних по категоријама 
из члана 33. или члана 34.)

Укупан број бодова: /

____________________________ 4. Образовна дјелатност кандидата____________________________
1. Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора: /

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) сврстаних по 
категоријама из члана 35)
2. Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора: /

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) и број бодова 
сврстаних по категоријама из члана 35)

Укупан број бодова: /
5. Стручна дјелатност кандидата



1. Стручна дјелатност прије последњег избора/реизбора: /
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 36)

2. Стручна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора: /
(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 36)

_______ Укупан број бодова: /____________________________________________________

Једанаести Кандидат
_______________________________1. Основни биографски подаци______________________________
Име, средње име и презиме: Данијела Мијо Цота - Пуцар 
Датум и мјесто рођења: 01.03.1975. Бања ЈТука 
Установе у којима је био запослен: Дом здравља Котор Варош 
Звања/ радна мјеста: доктор стоматологије 
Научна/умјетничка област: /
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима: Члан Комора стоматолога 
Републике Српске

______________________________ 2. Биографија, дипломе и звања______________________________
Основне студије:
Назив институције:Медицински факултет Универзитета у Бања Луци, одсјек стоматологија 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука 08.12.2006.

Постдипломске студије:
Назив институције:Медицински факултет Универзитета у Бања Луци 
Мјесто и година завршетка: /
Назив магистарског рада: /
Ужа научна/умјетничка област: /

Докторат:
Назив институције: /
Мјесто и година завршетка: /
Назив дисертације: /
Ужа научна/умјетничка област: /

Претходни избори у наставна и научна звања (институција, звање и период): /__________________

_________________________ 3. Научна/умјетничка дјелатност кандидата______________________
1. Радови прије последњег избора/реизбора: /

(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 33. или члана 34.)
2. Радови послије последњег избора/реизбора: /

(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодова сврстаних по категоријама 
из члана 33. или члана 34.)

Укупан број бодова: /______________________________________________________________ __

____________________________ 4. Образовна дјелатност кандидата____________________________
1. Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора: /

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) сврстаних по 
категоријама из члана 35)
2. Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора: /

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) и број бодова 
сврстаних по категоријама из члана 35)

Укупан број бодова: /______________________________________________ ________ _________
5. Стручна дјелатност кандидата



1. Стручна дјелатност прије последњег избора/реизбора: /
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 36)

2. Стручна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора: /
(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 36) 

_______Укупан број бодова: /_____________________________________________________

Дванаести Кандидат
______________________________ 1. Основни биографски подаци__________________________
Име, средње име и презиме: Сања Југослав Гњато 
Датум и мјесто рођења: 10.04.1965. Сарајево
Установе у којима је био запослен: Дом здравља Горњи Милановац, Дом здравља Бања Лука 
Звања/ радна мјеста: доктор стоматологије, специјалиста стоматолошке протетике 
Научна/умјетничка област: стоматолошка протетика
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима: /_______________________

______________________________ 2. Биографија, дипломе и звања______________________________
Основне студије:
Назив институције:Универзитет у Сарајеву, Стоматолошки факултет у Сарајеву 
Мјесто и година завршетка: Сарајево 17. 05. 1990.

Постдипломске студије:
Назив институције:Медицински факултет Универзитета у Бања Луци, смјер Биомедицинска 
истраживања
Мјесто и година завршетка:Бања Лука 2008.
Назив магистарског рада: Утврђивање тврдоће сталних зуба у горњој и доњој вилици 
Ужа научна/умјетничка област: /

Докторат:
Назив институције: /
Мјесто и година завршетка: /
Назив дисертације: /
Ужа научна/умјетничка област: /

Претходни избори у наставна и научна звања (институција, звање и период): /__________________

_________________________ 3. Научна/умјетничка дјелатност кандидата______________________
1. Радови прије последњег избора/реизбора: /

(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 33. или члана 34.)
2. Радови послије последњег избора/реизбора: /

(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодова сврстаних по категоријама 
из члана 33. или члана 34.)

Укупан број бодова: /_____________________________________________________________ __

____________________________ 4. Образовна дјелатност кандидата____________________________
1. Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора: Магистар стоматолошких наука

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) сврстаних по 
категоријама из члана 35)
2. Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора: /

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) и број бодова 
сврстаних по категоријама из члана 35)

Укупан број бодова: /____________________________________________________
5. Стручна дјелатност кандидата



1. Стручна дјелатност прије последњег избора реизбора: Специјалист Стоматолошке протетике
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 36)

2. Стручна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора: /
(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 36)

_______Укупан број бодова: /__________________________________________________________ ______

Тринаести Кандидат
______________________________ 1. Основни биографски подаци______________________________
Име, средње име и презиме: Саша Петар Јанковић 
Датум и мјесто рођења: 30.12.1975. Бања Лука
Установе у којима је био запослен: Стоматолошка амбуланта са зуботехничком лабораторијом « 
Согопа Оеп1“ у Бања Луци
Звања/ радна мјеста: доктор стоматологије, поливалентни стоматолог 
Научна/умјетничка област: /
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима: Члан Коморе доктора 
стоматологије Републике Српске, члан Удружења приватних доктора Републике Српске________

______________________________ 2. Биографија, дипломе и звања______________________________
Основне студије:
Назив институције:Медицински факултет Универзитета у Бања Луци, одсјек стоматологије 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука 07.12.2006.

Постдипломске студије:
Назив институције:Медицински факултет Универзитета у Бања Луци 
Мјесто и година завршетка: /
Назив магистарског рада: /
Ужа научна/умјетничка област: /

Докторат:
Назив институције: /
Мјесто и година завршетка: /
Назив дисертације: /
Ужа научна/умјетничка област:

Претходни избори у наставна и научна звања (институција, звање и период): /__________________

_________________________ 3. Научна/умјетничка дјелатност кандидата______________________
1. Радови прије последњег избора/реизбора:
„Имедијатна субтотална протеза- приказ случаја“, 42. Конгрес студената медицине и 
стоматологије, Лепенски Вир 2001
„Предвиђање расположивог простора за смјештај зуба потпорне зоне примјеном Моуегз-ове 
анализе“

(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 33. или члана 34.)
2. Радови послије последњег избора/реизбора: /

(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодова сврстаних по категоријама 
из члана 33. или члана 34.)

Укупан број бодова: /__________________________________ ______________________________

4. Образовна д јелатност кандидата



1. Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора: /
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) сврстаних по 

категоријама из члана 35)
2. Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора: /

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) и број бодова 
сврстаних по категоријама из члана 35)

Укупан број бодова: /

_____________________________ 5. Стручна дјелатност кандидата ________________
1. Стручна дјелатност прије последњег избора/реизбора: /

(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 36)
2. Стручна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора: /

(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 36) 
Укупан број бодова: /

Четрнаести Кандидат
______________________________ 1. Основни биографски иодаци
Име, средње име и презиме: Бранко Стево Хрваћанин 
Датум и мјесто рођења: 18.10.1972. Ријека 
Установе у којима је био запослен: /
Звања/ радна мјеста: /
Научна/умјетничка област: /
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима: /

______________________________ 2. Биографија, дипломе и звања________________________
Основне студије:
Назив институције: Медицински факултет Универзитета у Бања Ј1уци,одсјек стоматологија 
Мјесто и година завршетка: Ниш 02.03.2002.

Постдипломске студије:
Назив институције: Медицински факултет Универзитета у Нишу 
Мјесто и година завршетка: /
Назив магистарског рада: /
Ужа научна/умјетничка област: /

Докторат:
Назив институције: /
Мјесто и година завршетка: /
Назив дисертације: /
Ужа научна/умјетничка област: /

Претходни избори у наставна и научна звања (институција, звање и период): /

_________________________ 3. Научна/умјетничка дјелатност кандидата______________________
1. Радови прије последњег избора/реизбора: Дипломски рад : Атечмени као елементи 
ретенционог система парцијалне протезе

(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 33. или члана 34.)
2. Радови послије последњег избора/реизбора: /

(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодова сврстаних по категоријама 
из члана 33. или члана 34.)

Укупан број бодова: /

4. Образовна дјелатност кандидата



1. Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора: /
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) сврстаних по 

категоријама из члана 35)
2. Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора: /

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) и број бодова 
сврстаних по категоријама из члана 35)
_______Укупан број бодова: /_______________________________________________ ________________

5. Стручна дјелатност кандидата

1. Стручна дјелатност прије последњег избора/реизбора: Специјалиста Ортопедије вилице
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 36)

2. Стручна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора: /
(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 36) 
Укупан број бодова: /________________________________________________

III ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ

На Конкурсу објављеном у дневном листу „ Глас Српске“ од 01.04. 2009. године за избор у звање
2 (два) сарадника за ужу научну област Стоматологија- Стоматолошка протетика пријавило се 14 
( четрнаест) кандидата.

На основу прегледаног достављеног материјала, као и поштовања стечених законских услова 
према Закону о високом образовању, Службени гласник Републике Српске бр. 85 /06 
Комисија у саставу:

1. Др Љубиша Џамбас, редовни професор, ужа научна област Стоматолошка протетика, 
Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду, предсједник;

2. др Китка Ристић, редовни професор, ужа научна област Стоматолошка протетика, 
Медицински факултет Ниш, члан;

3. Др Драгослав Ђукановић, редовни професор у пензији, ужа научна област 
Пародонтологија и орална медицина, Стоматолошки факултет у Београду, члан .

На основу појединачне анализе достављеног материјала као и стечених законских услова 
Комисија једногласно предлаже Научном-Наставном вијећу М едицинског факултета- одсјек 
стоматологија Универзитета у Бањалуци да се следећа два кандидата:

1. др стом. Јована Глушац изабере у звање асистента за ужу научну област Стоматологија- 
Стоматолошка протетика на Медицинском факултету одсјек стоматологија Универзитета у 
Бањој Луци. Кандидату др стом. Јовани Глушац, даје се предност у односу на остале 
пријављене кандидате,за избор у звање асистента за ужу научу област Стоматологија - 
Стоматолошка протетика, јер  је  др стом. Јована Глушац именована за студента генерације 
2008.године. У периоду од 2006-2008. године вршила је дужност студента Продекана на 
Медицинском факултету,Универзитета у Бањој Луци.



2. Магистар др стом. Сања Гњато изабере у звање вишег асистента за ужу научну област 
Стоматологија- Стоматолошка протетика на Медицинском факултету одсјек стоматологија 
Универзитета у Бањалуци.
У прилогу Комисија доставља табеларни приказ са доступним релевантним подацима.

IV ИЗДВОЈЕНО ЗАКЈ1

По захтијеву Сената Универзитета у Бањој ЈТуци, накнадно Вам достављамо 
образложење Комисије о приједлогу др стом. Јоване Глушац у звање асистента за ужу 
научну област Стоматолошка протетика.
Напомињемо да је  по одлуци Сената бр. 05-5814/09 од дана 23.11.2009. кандидат Мр.стом 
Сања Гњато изабрана у звање вишег асистента за ужу научну област Стоматолошка 
протетика.

Чланови комисије:

БањаЛука 21.01.2010.


