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НАСТАВНО –НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 

 
Предмет:  Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање 

асистента, ужa  научна област Сестринство. 

 

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета у Фочи, Универзитета у 

Источном Сарајеву, број 01-3-181 од 04.07.2019. године, именовани смо у Комисију за 

разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја по конкурсу, објављеном у дневном 

листу “Глас Српске“ од 12.06.2019. године, за избор у академско звање асистента, ужа 

научна област Сестринство. 

ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 

Састав комисије1 са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назив научне области, 

научног поља и уже научне/умјетничке области за коју је изабран у звање, датума избора у 

звање и назив факултета, установе у којој је члан комисије запослен: 

1.Доц.др Дивна Кекуш, доцент, предсједник 

Научна област:Медицинске и здравствене науке 

Научно поље:Здравствене науке 

Ужа научна област:Сестринство  

Датум избора у звање:01.10.2015. године 

Универзитет у Источном Сарајеву 

Медицински факултет 

2.Проф.др Милош Максимовић, ванредни професор, члан 

Научна област: Медицинске и здравствене науке 

Научно поље:Здравствене науке 

Ужа научна област: Јавно здравље и здравље животне средине  

Датум избора у звање: 15.09.2016. године 

Универзитет у Београду 

Медицински факултет 

3. Проф.др Весна Крстовић - Спремо, ванредни професор, члан 

Научна област: Медицинске и здравствене науке 

Научно поље: Здравствене науке 

Ужа научна област:Медицина рада  

Датум избора у звање: 27.10.2017. године 

Универзитет у Источном Сарајеву 

Медицински факултет  

 

 

 
1 Комисија се састоји од најмање три наставника из научног поља, од којих је најмање један из уже 

научне/умјетничке за коју се бира кандидат. Најмање један члан комисије не може бити у радном 

односу на Универзитету у Источном Сарајеву, односно мора бити у радном односу на другој 

високошколској установи. Чланови комисије морају бити у истом или вишем звању од звања у које се 

кандидат бира и не могу бити у сродству са кандидатом. 



 

 

На претходно наведени конкурс пријавило се 5кандидата: 

1. Срђан Живановић, 

2. Веселинка Кулић, 

3. Михаило Миликић, 

4. Раде Ђевић, 

5. Ведрана Радуловић. 
 

На основу прегледа конкурсне документације, а поштујући прописане 

чланове2 77., 78. и 87. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16), чланове 148. и 149. Статута 

Универзитета у Источном Сарајеву и чланове 5., 6., 37., 38. и 393. Правилника о 

поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву, 

Комисија за писање извјештаја о пријављеним кандидатаима за изборе у звања, 

Наставно-научном/умјетничком вијећу Медицинског факултета и Сенату 

Универзитета у Источном Сарајеву подноси слиједећи извјештај на даље 

одлучивање: 

И З В Ј Е Ш Т А Ј  

КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ 

I   ПOДАЦИ О КОНКУРСУ 

Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке 

Сенат Универзитета у Источном Сарајеву број 2514/19 од 10.06.2019. године 

Дневни лист, датум објаве конкурса 

Глас Српске, 12.06.2019. године 

Број кандидата који се бира 

1 (Један) 

Звање и назив уже научне/умјетничке области, уже образовне области за коју је 

конкурс расписан, списак предмета 

Асистент, Сестринство, Здравствена њега. 

Број пријављених кандидата 

5 (Пет) 

 

II   ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

ПРВИ КАНДИДАТ 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Име (име једног родитеља) и презиме 

Срђан (Драгољуб) Живановић 

Датум и мјесто рођења 

 
2 У зависности од звања у које се кандидат бира, наводи се члан 77. или 78. или 87. 
3 У зависности од звања у које се кандидат бира, наводи се члан 37. или 38. или 39. 



 

 

11.09.1993. године, Фоча 

Установе у којима је кандидат био запослен 

СШЦ Фоча,  

Звања/радна мјеста 

Професор здравствене његе 

Научна област 

Mедицинске и здравствене науке 

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима 

 

2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА 

Основне студије/студије првог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка  

Медицински факултет Фоча, 2012-2016 

Назив студијског програма, излазног модула 

Здравствена њега 

Просјечна оцјена током студија4, стечени академски назив 

Дипломирани медицинар здравствене његе-240 ЕЦТС, просј.оцјена 9,09 

Постдипломске студије/студије другог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка 

Факултет здравствених студија Сарајево 

Назив студијског програма, излазног модула 

Здравствена њега и терапија 

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 

9,60 – Магистар здравствене његе и терапије 

Наслов магистарског/мастер рада 

Прехрамбене навике и стање ухрањености школске дјеце 

Ужа научна/умјетничка област 

Здравствена њега 

Докторат/студије трећег циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка (датум пријаве и одбране дисертације) 

 

Наслов докторске дисертације 

 

Ужа научна област 

 

Претходни избори у звања (институција, звање и период) 

1. 

25. 

3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора 

 

 

 

 
4 Просјечна оцјена током основних студија и студија првог и другог циклуса наводи се за кандидате 

који се бирају у звање асистента и вишег асистента. 
5 Навести све претходне изборе у звања. 



 

 

 

Стручни радови објављени у националним  и интернационалним часописима: 

 

 

1.Живановић С, Рачић М, Кулић В, Јоксимовић Б, Јоксимовић В, Бокоњић Д, 

Милинковић Б, Козић Љ. Ставови медицинских сестара и студената здравствене његе 

према пацијентима са менталним обољењима. Рад прихваћен за објављивање у 

часопису Биомедицинка истраживања. 2019; 10(2). 

 

2.Магделинић Г, Магделинић М, Мариновић Н, Живановић С, Илић Б. Навике у 

исхрани здравствених и просвјетних радника. Понс 2019; 16(1):19-23. 

 

3.Живановић С, Шупић В, Кулић В, Деспотовић М. Ставови студената здравствене 

његе о улози медицинске сестре у здравственом тиму. Понс 2018; 15 (2):75-78. 

 

4.Магделинић Г, Живановић С, Бабовић Љ, Магделинић Милена, Магделинић 

Милош. Пушење као фактор ризика за настанак кардиоваскуларних болести код 

здравствених и просвјетних радника Црне Горе. Сестринска реч. 2018;21(76):33-36. 

 

5.Богдановић Г, Кулић В, Живановић С. Синдром професионалног сагоријевања код 

медицинских сестара. Сестринска реч. 2018;21(77):9-13. 

 

6.Хаџивуковић Н, Кулић В, Живановић С, Шупић В, Јоковић С, Павловић Ј. 

Здравствена њега и подршка породице обољелима од карцинома плућа. Сестринска 

реч. 2017;21(75):20-23. 

 

7.Живановић С, Шупић В, Хаџивуковић Н, Кулић В. Знања и ставови 

средњошколаца о полно преносивим болестима.Сестринска реч. 2017;21(74):14-17. 

 

8.Шупић В, Деспотовић М, Хаџивуковић Н, Кулић В, Богдановић Г, Живановић С. 

Квалитет живота пацијената који се лијече хемиотерапијом. Сестринкс реч. 

2017;21(74):18-21. 

 

9. Живановић С, Шупић В, Хаџивуковић Н, Кулић В. Стрес на послу и радне 

околности медицинских сетара/техничара у примарној и секундарној здравственој 

заштити. Сестрински журнал . 2017;4(1):24-29. 

 

Учешће на стручним конференцијама и скуповима: 

 

1. Живановић Срђан, Бечановић Снежана, Џогановић Јелена, Шупић Веселинка, 

Богдановић Горица. Знања и ставови средњошколаца о полно преносивим 

болестима. XV Симпозијум удружења медицинских сестара/техничара и бабица 

Србије. Мај 2016. године. 

 

2. Шупић Веселинка, Кулић Војо, Богдановић Горица, Хаџивуковић Наталија, 

Живановић Срђан. Квалитет живота онколошког пацијента. XV Симпозијум 

Удружења медицинских сестара, техничара и бабица Републике Српске са 

међународним учешћем, Јун 2017. године, стр. 43. 



 

 

 

 

3. Живановић Срђан, Шупић Веселинка, Хаџивуковић Наталија, Кулић Војо. Стрес 

на послу и радне околности медицинских сестара у примарној и секундарној 

здравственј заштити. XV Симпозијум Удружења медицинских сестара, 

техничара и бабица Републике Српске са међународним учешћем. Јун 2017. године, 

стр. 12. 

 

4. Живановић Срђан, Шупић Веселинка, Кулић Војо, Деспотовић Миле. Ставови 

студената здравствене његе о улози медицинске сестре у здравственом тиму. 

Симпозијум главних сестара и бабица, сестара и бабица из праксе и професора 

здравствене његе. Новембар 2017. године, стр. 50. 

 

 5. Живановић Срђан, Бранковић Суада, Шупић Веселинка, Хаџивуковић Наталија. 

Прехрамбене навике и стање ухрањености школске дјеце. III Научно – стручна 

конференцијаса међународним учешћем ˮСестринство јучер, данас, сутраˮ. 

Новембар 2017. 

 

6. Хаџивуковић Наталија, Павловић Јелена, Јоковић Сандра, Рачић Маја, Живановић 

Срђан, Шупић Веселинка. Антибиотска резистенција узрочника уринарних 

инфекција. III Научно – стручна конференцијаса међународним учешћем 

ˮСестринство јучер, данас, сутраˮ. Новембар 2017. 

 

7. Живановић С. Ставови медицинских сестара према пацијентима са менталним 

обољењима. Симпозијум главних сестара и бабица из праксе и професора 

здравствене његе. Тара, новембар 2016. Књига сажетака:54. 

 

8. Живановић С. Међународна конференција ''Дани здравствених наука'' – Сарајево, 

децембар 2018.  

 

Радови послије посљедњег избора/реизбора6 

 

 

 

 

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Образовна дјелатност прије првог и/или /посљедњег избора/реизбора 

 

Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 

 

1. Добитник Сребрне значке Универзитета у Сарајеву. 

2. Награда за најбољу усмену презентацију на Симпозијуму медицинских 

сестара, техничара и бабица Републике Србије. Назив рада ''Ставови 

медицинских сестара према пацијентима са менталним обољењем''. 

3. Награда за најбољу усмену презентацију. 15. Симпозијум медицинских 

 
6 Навести кратак приказ радова и књига (научних књига, монографија или универзитетских уџбеника) 

релевантних за избор кандидата у академско звање. 



 

 

сестара, техничара и бабица Републике Србије. Назив рада: Знања и ставови 

средњошколаца о полно преносивим болестима.  

 

 

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

 

1.Положен стручни испит за самосталан васпитно – образовни рад за наставника 

стручне групе предмета (медицинских) 

 

2.Успјешно завршен програм оспособљавања из педагошко – психолошке и 

дидактичко – методичке групе предмета. 

 

 

 

ДРУГИ КАНДИДАТ 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Име (име једног родитеља) и презиме 

Веселинка (Милован) Кулић 

Датум и мјесто рођења 

10.11.1993. године, Требиње 

Установе у којима је кандидат био запослен 

Приправнички стаж у УБФ 

Звања/радна мјеста 

Приправник 

Научна област 

Mедицинске и здравствене науке 

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима 

 

2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА 

Основне студије/студије првог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка  

Медицински факултет Фоча 

Назив студијског програма, излазног модула 

Здравствена њега 

Просјечна оцјена током студија7, стечени академски назив 

8,28 – Дипломирани медицинар здравствене његе 

Постдипломске студије/студије другог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка 

 

Назив студијског програма, излазног модула 

 

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 

 

Наслов магистарског/мастер рада 

 
7 Просјечна оцјена током основних студија и студија првог и другог циклуса наводи се за кандидате 

који се бирају у звање асистента и вишег асистента. 



 

 

 

Ужа научна/умјетничка област 

 

Докторат/студије трећег циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка (датум пријаве и одбране дисертације) 

 

Наслов докторске дисертације 

 

Ужа научна област 

Клиничка микробиологија 

Претходни избори у звања (институција, звање и период) 

1. 

28. 

3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора 

 
Стручни радови у часописима: 

 

1. Живановић С, Шупић В, Хаџивуковић Н, Кулић В. Стрес на послу и радне 

околности медицинских сестара/техничара у примарној и секундарној здравственој 

заштити. Сестрински журнал 2017;4(1):24-29. 

 

2. Живановић С, Шупић В, Хаџивуковић Н, Кулић В. Знања и ставови 

средњошколаца о полно преносивим болестима. Сестринска реч 2017; 21(74)14-17. 

 

3. Шупић В, Деспотовић М, Хаџивуковић Н, Кулић В, Богдановић Г, Живановић С. 

Квалитет живота пацијената који се лијече хемиотерапијом. Сестринска реч 2017; 

21(74):18-21. 

4. Хаџивуковић Н, Кулић В, Живановић С, Шупић В, Јоковић С, Павловић Ј. 

Здравствена њега и подршка породице обољелима од карцинома плућа. Сестринска 

реч 2017; 21(75):20-23. 

 

5. Милинковић Б, Бокоњић Д, Јоксимовић Б, Кулић В, Шупић В. Карактеристике 

уринарних инфекција дјеце до 7 година. Биомедицинска истраживања 2018; 9(1)92- 

102. 

 

6. Богдановић Г, Кулић В, Кулић В, Живановић С. Синдром професионалног 

сагоријевања код медицинских сестара. Сестринска реч 2018; 21(76):33-36. 

 

7. Живановић С, Шупић В, Кулић В, Деспотовић М. Ставови студената здравствене 

његе о улози сестре у здравственом тиму. Понс 2018; 15(2)75-78. 

 

Учешће на стручним конференцијама и скуповима: 

 

1. Живановић Срђан, Бечановић Снежана, Џогановић Јелена, Шупић Веселинка, 

Богдановић Горица. Знања и ставови средњошколаца о полно преносивим 

болестима. XV Симпозијум удружења медицинских сестара/техничара и бабица 

Србије. Мај 2016. године. 

 
8 Навести све претходне изборе у звања. 



 

 

 

2. Шупић Веселинка, Кулић Војо, Богдановић Горица, Хаџивуковић Наталија, 

Живановић Срђан. Квалитет живота онколошког пацијента. XV Симпозијум 

Удружења медицинских сестара, техничара и бабица Републике Српске са 

међународним учешћем, Јун 2017. године, стр. 43. 

 

3. Живановић Срђан, Шупић Веселинка, Хаџивуковић Наталија, Кулић Војо. Стрес 

на послу и радне околности медицинских сестара у примарној и секундарној 

здравственј заштити. XV Симпозијум Удружења медицинских сестара, 

техничара и бабица Републике Српске са међународним учешћем. Јун 2017. године, 

стр. 12. 

 

4. Живановић Срђан, Шупић Веселинка, Кулић Војо. Сексуална активност знање 

и ставови средњошколаца о полно преносивим болестима. XV Симпозијум 

Удружења медицинских сестара, техничара и бабица Републике Српске са 

међународним учешћем, Јун 2017. године, стр. 40. 

 

5. Живановић Срђан, Шупић Веселинка, Кулић Војо, Деспотовић Миле. Ставови 

студената здравствене његе о улози медицинске сестре у здравственом тиму. 

Симпозијум главних сестара и бабица, сестара и бабица из праксе и професора 

здравствене његе. Новембар 2017. године, стр. 50. 

 

6. Живановић Срђан, Бранковић Суада, Шупић Веселинка, Хаџивуковић Наталија. 

Прехрамбене навике и стање ухрањености школске дјеце. III Научно – стручна 

конференцијаса међународним учешћем ˮСестринство јучер, данас, сутраˮ. 

Новембар 2017. 

 

7. Хаџивуковић Наталија, Павловић Јелена, Јоковић Сандра, Рачић Маја, Живановић 

Срђан, Шупић Веселинка. Антибиотска резистенција узрочника уринарних 

инфекција. III Научно – стручна конференцијаса међународним учешћем 

ˮСестринство јучер, данас, сутраˮ. Новембар 2017. 

 

Радови послије посљедњег избора/реизбора9 

 

 

 

 

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Образовна дјелатност прије првог и/или /посљедњег избора/реизбора 

 

 

Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 

 

 

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

 
9 Навести кратак приказ радова и књига (научних књига, монографија или универзитетских уџбеника) 

релевантних за избор кандидата у академско звање. 



 

 

 

 

 

 

ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

ТРЕЋИ КАНДИДАТ 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Име (име једног родитеља) и презиме 

Ведрана (Добрисав) Радуловић 

Датум и мјесто рођења 

13.11.1994. године 

Установе у којима је кандидат био запослен 

Приправнички стаж у УБФ 

Звања/радна мјеста 

 

Научна област 

Mедицинске и здравствене науке 

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима 

 

2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА 

Основне студије/студије првог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка  

Медицински факултет Фоча 

Назив студијског програма, излазног модула 

Здравствена њега 

Просјечна оцјена током студија10, стечени академски назив 

8,26 – Дипломирани медицинар здравствене његе – 240 ЕЦТС 

Постдипломске студије/студије другог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка 

 

Назив студијског програма, излазног модула 

 

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 

 

Наслов магистарског/мастер рада 

 

Ужа научна/умјетничка област 

 

Докторат/студије трећег циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка (датум пријаве и одбране дисертације) 

 

Наслов докторске дисертације 

 

Ужа научна област 

 
10 Просјечна оцјена током основних студија и студија првог и другог циклуса наводи се за кандидате 

који се бирају у звање асистента и вишег асистента. 



 

 

Клиничка микробиологија 

Претходни избори у звања (институција, звање и период) 

1. 

211. 

3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора 

 

 

Радови послије посљедњег избора/реизбора12 

 

 

 

 

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Образовна дјелатност прије првог и/или /посљедњег избора/реизбора 

 

 

Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 

 

 

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

 

ЧЕТВРТИ  КАНДИДАТ 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Име (име једног родитеља) и презиме 

Михаило (Милорад) Миликић 

Датум и мјесто рођења 

30.09.1995. године, Пријепоље 

Установе у којима је кандидат био запослен 

Приправнички стаж у УБФ 

Звања/радна мјеста 

 

Научна област 

Mедицинске и здравствене науке 

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима 

 

2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА 

Основне студије/студије првог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка  

Медицински факултет Фоча, 2014./15. – 2018. 

Назив студијског програма, излазног модула 

Здравствена њега 

Просјечна оцјена током студија13, стечени академски назив 

 
11 Навести све претходне изборе у звања. 
12 Навести кратак приказ радова и књига (научних књига, монографија или универзитетских уџбеника) 

релевантних за избор кандидата у академско звање. 



 

 

8,00 – дипломирани медицинар здравствене његе – 240 ЕЦТС 

Постдипломске студије/студије другог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка 

 

Назив студијског програма, излазног модула 

 

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 

 

Наслов магистарског/мастер рада 

 

Ужа научна/умјетничка област 

 

Докторат/студије трећег циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка (датум пријаве и одбране дисертације) 

 

Наслов докторске дисертације 

 

Ужа научна област 

 

Претходни избори у звања (институција, звање и период) 

1. 

214. 

3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора 

Учешћа на научно стручним конференцијама: 

 

1. 3.Научно стручна конференција са међународним учешћем ''Сестринство јуче, 

данас, сутра''. Зеница 13.-14-11.2017. године (Освојено прво мјесто на такмичењу у 

сестринским клиничким вјештинамаи учешће у радионици кардиопулмоналне 

реанимације). 

 

Радови послије посљедњег избора/реизбора15 

 

 

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Образовна дјелатност прије првог и/или /посљедњег избора/реизбора 

 

 

Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 

 

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

 

 
13 Просјечна оцјена током основних студија и студија првог и другог циклуса наводи се за кандидате 

који се бирају у звање асистента и вишег асистента. 
14 Навести све претходне изборе у звања. 
15 Навести кратак приказ радова и књига (научних књига, монографија или универзитетских уџбеника) 

релевантних за избор кандидата у академско звање. 



 

 

 

 

ПЕТИ  КАНДИДАТ 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Име (име једног родитеља) и презиме 

Раде (Радмило) Ђевић 

Датум и мјесто рођења 

30.08.1985. године 

Установе у којима је кандидат био запослен 

Приправнички стаж на Медицинском факултету у Фочи и УБФ 

Звања/радна мјеста 

 

Научна област 

 

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима 

 

2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА 

Основне студије/студије првог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка  

Медицински факултет Фоча, 2010./11. – 2015. Година 

Назив студијског програма, излазног модула 

Здравствена њега 

Просјечна оцјена током студија16, стечени академски назив 

7,98 – Дипломирани медицинар здравствене његе – 240 ЕЦТС 

Постдипломске студије/студије другог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка 

 

Назив студијског програма, излазног модула 

 

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 

 

Наслов магистарског/мастер рада 

 

Ужа научна/умјетничка област 

 

Докторат/студије трећег циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка (датум пријаве и одбране дисертације) 

 

Наслов докторске дисертације 

 

Ужа научна област 

 

Претходни избори у звања (институција, звање и период) 

1. 

 
16 Просјечна оцјена током основних студија и студија првог и другог циклуса наводи се за кандидате 

који се бирају у звање асистента и вишег асистента. 



 

 

217. 

3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора 

 

1. Павловић Ј, Јоковић С, Хаџивуковић Н, Вилотић С, Ђевић Р. Нутритивни статус 

код старих особа. Биомедицинска истраживања 2017;8(1):83-89. 

 

2. Јоковић С, Павловић Ј, Хаџивуковић Н, Ђевић Р, Вилотић С. Методе испитивања и 

показатељи квалутета живота. Биомедицинска истраживања 2017; 8(1):90-94. 

 

3.Павловић Ј, Јоковић С, Хаџивуковић Н, Ђевић Р, Зечевић И, Куцурски Љ, Вилотић 

С. Теоријски модел потреба Вирџиније Хендерсон и могућности њене примјене. 

Инспиријум 2016; 17:16-21. 

 

4.Јоковић С, Павловић Ј, Хаџивуковић Н, Ђевић Р, Вилотић С, Калајџић О, Куцурски 

Љ. Организација рада медицинских сестара које спроводе кућну његу и лијечење. 

Инспириум 2016; 17:12-16. 

 

5.Хаџивуковић Н, Јоковић С, Павловић Ј, Ђевић Р. Кадровска политика у 

организацији сестринске службе. 2 Конгрес и 14. Сипмпозијум УМСТИБ РС са 

међународним учешћем, јун 2016. 

 

6.  Хаџивуковић Н, Јоковић С, Павловић Ј, Ђевић Р. Кадровска политика у 

организацији сестринске службе. 2. Congres of the Association of nurses, Tehnicians and 

Midwives the Republic, UMSTIB, Banjaluka, 02.06.2016. 

 

7. Ђевић Р, Хаџивуковић Н, Јоковић С, Павловић Ј. Реакција болесника на 

хоспитализацију. 2. Научно стручна конференција са међународним учешћем. 

''Сестринство јуче, данас, сутра'', Зеница, 2015. 

 

 

Радови послије посљедњег избора/реизбора18 

 

 

 

 

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Образовна дјелатност прије првог и/или /посљедњег избора/реизбора 

 

 

Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 

 

 

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

 
17 Навести све претходне изборе у звања. 
18 Навести кратак приказ радова и књига (научних књига, монографија или универзитетских уџбеника) 

релевантних за избор кандидата у академско звање. 



 

 

 

 

 

 

6. РЕЗУЛТАТ ИНТЕРВЈУА СА КАНДИДАТИМА19 

Интервју са кандидатима обављен је дана 06.09.2019.год. у 12 сати у просторијама 

Медицинског факултета Фоча, Универзитета Источо Сарајево.  . Интервју је обављен 

уз присуство доц. др Дивне Кекуш и  проф. др Весне Крстовић Спремо. На основу 

извршеног интервјуа са Кандидатима као и увида у њихов досадашњи рад, чланови 

Комисије са задовољством закључују да су сви кандидати исказали позитивну 

мотивацију за рад у настави на Медицинском факултету на програму Здравствена 

њега. Кандидати  Срђан Живановић, Веселинка Кулић, Михаило Миликић и Ведрана 

Радуловић у потпуности испуњавају услове предметног конкурса,  док кандидат  

Раде Ђевић не испуњава формалне услове конкурса (просек испод 8.00). Кандидат 

Михаило Миликић је доставио доказе о животу у заједничком домаћинству са својом 

бабом Францишком Мојовић која је супруга погинулог борца ВРС као и препоруку 

за запослење Борачке организације Републике Српске у којој се наводи да је 

именовани члан породице погинулог борца и дијете умрлог војног инвалида који је 

преминуо 2002. године од повреда задобијених на вуковарском ратишту.  

  

7. ИНФОРМАЦИЈА О ОДРЖАНОМ ПРЕДАВАЊУ ИЗ НАСТАВНОГ 

ПРЕДМЕТА КОЈИ ПРИПАДА УЖОЈ НАУЧНОЈ/УМЈЕТНИЧКОЈ ОБЛАСТИ 

ЗА КОЈУ ЈЕ КАНДИДАТ КОНКУРИСАО, У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 93. 

ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ20 

 

 

III   ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

Експлицитно навести у табели у наставку да ли сваки кандидат испуњава услове за 

избор у звање или их не испуњава.  

Први кандидат – Срђан Живановић 

Минимални услови за избор 

у звање21 

испуњава/не 

испуњава 

Навести резултате рада (уколико 

испуњава) 

Минимална просјечна 

оцјенана првом и другом 

циклусу  8,00 

 

ДА 

Просјечна оцјена 9,09 – 1. Циклус 

Просјечна оцјена 9,60 – 2. Циклус 

 

 

Други  кандидат – Веслинка Кулић 

 
19 Интервију са кандидатима за изборе у академска звања обавља се у складу са чланом 4а. 

Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву 

(Интервију подразумјева непосредан усмени разговор који комисија обавља са кандидатима у 

просторијама факултета/академије. Кандидатима се путем поште доставља позив за интервију у коме 

се наводи  датум, вријеме и мјесто одржавања интервијуа.) 
20 Кандидат за избор у наставно-научно звање, који раније није изводио наставу у високошколским 

установама, дужан је да пред комисијом коју формира вијеће организационе јединице, одржи  

предавање из наставног предмета уже научне/умјетничке области за коју је конкурисао. 
21 У зависности у које се звање бира кандидат, навести минимално прописане услове на основу члана 

77., 78. и 87. Закона о високом образовању односно на основу члана 37., 38. и 39. Правилника о 

поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву 



 

 

Минимални услови за избор 

у звање22 

испуњава/не 

испуњава 

Навести резултате рада (уколико 

испуњава) 

Минимална просјечна 

оцјенана првом и другом 

циклусу  8,00 

 

ДА 

 

Просјечна оцјена 8,28 – 1. Циклус 

 

 

   

 

 

Трећи кандидат – Ведрана Радуловић 

Минимални услови за избор 

у звање23 

испуњава/не 

испуњава 

Навести резултате рада (уколико 

испуњава) 

Минимална просјечна 

оцјенана првом и другом 

циклусу  8,00 

 

ДА 

 

Просјечна оцјена 8,26 – 1. Циклус 

 

 

   

Четврти кандидат – Михаило Миликић 

Минимални услови за избор 

у звање24 

испуњава/не 

испуњава 

Навести резултате рада (уколико 

испуњава) 

Минимална просјечна 

оцјенана првом и другом 

циклусу  8,00 

 

ДА 

 

Просјечна оцјена 8,00 – 1. Циклус 

 

 

   

Пети кандидат – Раде Ђевић 

Минимални услови за избор 

у звање25 

испуњава/не 

испуњава 

Навести резултате рада (уколико 

испуњава) 

Минимална просјечна 

оцјенана првом и другом 

циклусу  8,00 

 

НЕ 

 

Просјечна оцјена 7,98 – 1. Циклус 

 

 

 

 

Приједлог кандидата:  Приједлог кандидата за избор сарадника у звање асистента 

за ужу научну област Сестринство извршен је према Закону о високом образовању и 

Правилнику о поступку и условима избора академског особља Универзитета у 

 
22 У зависности у које се звање бира кандидат, навести минимално прописане услове на основу члана 

77., 78. и 87. Закона о високом образовању односно на основу члана 37., 38. и 39. Правилника о 

поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву 
23 У зависности у које се звање бира кандидат, навести минимално прописане услове на основу члана 

77., 78. и 87. Закона о високом образовању односно на основу члана 37., 38. и 39. Правилника о 

поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву 
24 У зависности у које се звање бира кандидат, навести минимално прописане услове на основу члана 

77., 78. и 87. Закона о високом образовању односно на основу члана 37., 38. и 39. Правилника о 

поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву 
25 У зависности у које се звање бира кандидат, навести минимално прописане услове на основу члана 

77., 78. и 87. Закона о високом образовању односно на основу члана 37., 38. и 39. Правилника о 

поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву 



 

 

Источном Сарајев, а имајући у виду  приложени конкурсни материјал, обављен 

интервју и изузетан успјех кандидата Срђана Живановића, током студирања, 

просечне оцене студирања на првом циклусу (9.09) и оцене на другом циклусу 

студија (9,60),  као и број и квалитет објављених радова (девет), и учешћа на 

стручним и научним скуповима (осам).  

Комисија са задовољством предлаже Наставно-научном Вијећу Медицинског 

факултета у Фочи и Сенату Универзитета у Источном Сарајеву да кандидата 

Срђана (Драгољуб)  Живановића изабере у звање асистента за ужу научну 

област  Сестринство, Здравствена њега.  

Ч Л А Н О В И   К О М И С И Ј Е: 

 

 

________________________________________ 

1. Доц. др Дивна Кекуш, Универзитет у Источном Сарајеву, доцент, ужа научна 

област Сестринство, предсједник комисије, 

 

 

________________________________________ 

2. Проф. др Милош Максимовић, Универзитет у Београду, ужа научна област Јавно 

здваље и здравље животне средине, члан Комисије, 

 

 

 

 

 

3. Проф.др Весна Крстовић Спремо, Универзитет у Источном Сарајеву, ужа научна 

област Медицина рада, члан Комисије. 

 

 

Ч Л А Н  К О М И С И Ј Е: 

                                              1. ________________________________ 

Мјесто: ________________________ 

Датум: ________________________ 


