
 

 

 

НАСТАВНО –НАУЧНОМ  ВИЈЕЋУ 

МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ФОЧА  

СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 

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

 асистент , ужа научна област Анатомија и морфологија (ужа образовна област :Анатомија човјека) 

предмети:Анатомија, Анатомија, хистологија и ембриологија. 

 
Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Фоча Универзитета у Источном 

Сарајеву, број ННВ: 01-3-30, 16.11.2020.  именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног 

материјала и писање извјештаја по конкурсу, објављеном у дневном листу “Глас Српске“ од 

04.11.2020.године, за избор у академско звање асистента ,ужа научна област  Анатомија и 

морфологија (ужа образовна област : Анатомија човјека) предмети: Анатомија, Анатомија, 

хистологија и ембриологија. 

 

 

ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 
Састав комисије1 са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назив научне 
области,научног поља и уже научне области за коју је изабран у звање, датума избора 
у звање и назив факултета, установе у којој је члан комисије запослен: 

   1.Проф.др  Милан Милисављевић, редовни професор , предсједник; 
Научна област: Медицинске и здравствене науке 
Научно поље :Основна медицина 

Ужа научна област : Анатомија и морфологија 

Датум избора у звање : 22.10.2003. 

Универзитет у Београду 

Медицински факултет Београд 

 

2.Проф.др Здравко Витошевић, редовни професор, члан ; 
Научна област: Медицинске и здравствене науке 
Научно поље: Основна медицина 

Ужа научна област : Анатомија и морфологија 

    Датум избора у звање: 11.03.2005. 

Универзитет у Приштини 

Медицински факултет у Косовској Митровици 
 
    3.Проф.др Синиша Ристић, редовни професор, предсједник 

Научна област :Медицинске и здравствене науке 
Научно поље: Основна медицина 

Ужа научна  област : Физиологија 

Датум избора у звање: 28.04.2017.године  
Универзитет у Источном Сарајеву 

Медицински факултет Фоча 

 

 



 

 

 

 

 

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 пријавио се 4 (четири) кандидат: 

1. Срђан др Радановић  
     2. Марко др Поповић 

    3. Огњен др Чанчар 

    4. Снежана др Митровић 

 
На основу прегледа конкурсне документације, а поштујући прописане 

чланове
3
 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 39
4
. 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  вијећу  факултета и Сенату Универзитета у Источном Сарајеву 
подноси сљедећи 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 

Одлука Сената Универзитета у Источном Сарајеву број: 01-C-306-VII/20 од 29.10.2020. 

 

Дневни лист, датум објаве конкурса 

          

„Глас Српске“ 04.11.2020.године 

 
Број кандидата који се бира 

  3 ( три) 

Звање и назив уже научне области, уже образовне области за коју је конкурс 

расписан, списак предмета 

      Избор сарадника у звању асистента за ужу научну област Анатомија и морфологија 

( до половине пуног седмичног радног времена). 

 
Број пријављених кандидата 

     Четири (4) 
 

 

II ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Име (име једног родитеља) и презиме 
   Срђан (Драгоје) Радановић 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Навести све пријављене кандидате (име, име једног родитеља, презиме). 
3 У зависности од звања у које се кандидат бира, наводи се члан 77. или 78. или 87. 
4 У зависности од звања у које се кандидат бира, наводи се члан 37. или 38. или 39. 

 



 

 

Датум и мјесто рођења: 

       16.10.1991. Фоча 

 

Установе у којима је кандидат био запослен: 

 

Медицински факултет Фоча, Универзитетска болница Фоча 

 
Звања/радна мјеста: 

доктор медицине 

Научна област:  
Mедицинске и здравствене науке 

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима: 

 Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима        Члан 

удружења ендоскопских хирурга БИХ, Члан асоцијације хирурга РС-а,  

2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА 

Основне студије/студије првог циклуса: 

Назив институције, година уписа и завршетка 

Медицински факултет Фоча, 2010-2017год. 

Назив студијског програма, излазног модула: 

Доктор медицине 
Просјечна оцјена током студија5, стечени академски назив: 

    9.41, доктор медицине 
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): 

Биомедицинске науке, Медицински факултет Фоча, уписана 2019. године. 
Наслов докторске дисертације: 

 
Ужа научна област: 

 

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

 

3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора: 



 

 

 

 

 

 

 

5 Просјечна оцјена током основних студија и студија првог и другог циклуса наводи се за кандидате који се бирају 

у звање асистента и вишег асистента. 
6 Навести све претходне изборе у звања. 

 

Радови послије посљедњег избора/реизбора: 

 

ДРУГИ  КАНДИДАТ  
1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Име (име једног родитеља) и презиме  
Огњен (Жељко) Чанчар 
Датум и мјесто рођења 
27.10.1989., Фоча 
Установе у којима је кандидат био запослен 
Универзитетска болница Фоча – специјлаизант опште хирургије 
Медицински факултет Фоча – сарадник у настави на катедри за Анатомију човјека 
Звања/радна мјеста 
Доктор медицине/специјализант опште хирургије 
  
Научна област 

    Mедицинске и здравствене науке 
 
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима 
Члан Удружења ендоскопских хирурга БиХ и Европског удружења ендоскопских 
хирурга 
Члан Друштва доктора медицине Републике Српске 
 

2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА 

Основне студије/студије првог циклуса Назив 

институције, година уписа и завршетка 

Универзитет у Источном Сарајеву, Медицински факултет 

Фоча, година уписа 2008., година завршетка 2015. 

 

Назив студијског програма, излазног модула 

Медицина 

     Просјечна оцјена током студија
5
, стечени академски назив 

Просјечна оцјена 8.65, доктор медицине 

    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) 

      Универзитет у Источном Сарајеву, Медицински факултет Фоча, година уписа 2020.год. 

Наслов докторске дисертације 

 

Ужа научна област   
Клиничка медицина  
Претходни избори у звања (институција, звање и период)           
3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора 
 

1. Ćuk M, Gajanin R, Kulić M, Račić M, Marić H, Marić R, Lalović N, Dukić N, Čančar O, 

Cvijetinović B, Čančar O. Određivanje amplifikacije HER2 gena u adenokarcinomu 

želuca: CISH ili FISH metoda?.  

2. Ćuk M, Gajanin R, Marić R, Lalović N, Dukuć N, Čančar O, Cvijetinović B, Čančar O. 

Značaj CD34 antitjela za određivanje venske invazije u kolorektalnom karcinomu.  

3. Ćuk M, Dukuć N, Marić R, Čančar O, Cvijetinović B, Čančar O. Mioepitelni karcinom 

mekih tkiva kao imitator ingvinalne hernije – prikaz slučaja.  

4. Lalović N, Marić V, Dukić N, Vladičić Mašić J, Marić R, Marić S, Marić V, Simetić V, 

Potpara D,Milatić R, Kovačević M, Šarenac Z, Čančar O, Popović M, Vujičić S, 

Radanović S. Hirurški tretman metastaza kolorektalnog karcinoma u jetri. IV kongres 

hirurga federacije BIH sa međunarodnim učeščem, Knjiga sažetaka, Zenica, 2018. 

5. Lalović N, Cvijnović R, Marić V, Marić R, Čančar O, Simetić V, Potpara D, Miletić R, 

Dukić N, Radanović S, Popović M, Vujičić S, Ćuk M, Marić S, Marić H. Komplikacije 

laparoskopske holecistektomije, Prvi kongres endoskopskih hirurga BIH. Sarajevo, 2019. 

6. Čančar O, Popović M, Radanović S, Vujičić S, Lalović N. Laparoskopska apendektomija. 

Foča - iskustva.Prvi kongres endoskopskih hirurga BIH. Sarajevo, 2019 

7.  Marić S, Lađević N, Lalović N, Dostić M, Motika Sorak R, Starović V, Miletić R, Erić D, 

Kovačević M, Saratlić V, Čančar O, Karkin Tais A. Magnesium sulphate in postoperative 

pain relief after laparoscopic cholecystectomy. 10th congress of the European Pain 

Federation, EFIC®. Copenhagen, 2017. 
 
 

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 
 

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

Медицински факултет Фоча – сарадник у настави на катедри за Анатомију човјека 

 

Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 

 

Навести све активности (уџбеници и друге образовне публикације, предмети на 

којима је кандидат ангажован, гостујућа настава, резултате анкете8, менторство9) 

 

 

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 
 



 

 

Навести учешће у НИ пројектима (одобрени и завршени: назив НИ пројекта са 

ознаком, период реализације, да ли је кандидат руководилац или учесник). Остале 

стручне дјелатности. 

 

Члан пројектног тима, на пројекту „Процјена повезаности промјењљивих фактора ризика 

и плеоморфизма TP53, APC и КRAS гена за настанак колоректалног карцинома“. 
 
 

ТРЕЋИ КАНДИДАТ 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Име (име једног родитеља) и презиме  
Марко (Тадија) Поповић 
Датум и мјесто рођења 

     26.10.1991.  у Фочи 

Установе у којима је кандидат био запослен 

     Универзитетска болница Фоча, Медицински факултет Фоча 

Звања/радна мјеста 

      Доктор медицине, Сарадник на катедри за анатомију 

Научна област  
Mедицинске и здравствене науке  
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима 

      Удружење ендоскопских хирурга Босне и Херцеговине, Европско удружење уролога 

2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И 

ЗВАЊА Основне студије/студије првог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка 

Медицински факултет Универзитета у Источном Сарајеву   2010-2017 

Назив студијског програма, излазног модула 

      Медицина 

Просјечна оцјена током студија
5
, стечени академски назив 

      9.35    Доктор медицине 
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) 

Универзитет у Источном Сарајеву, Медицински факултет Фоча, година уписа 2020.год. 

 

Наслов докторске дисертације 

 

Ужа научна област  



 

 

Клиничка медицина  
Претходни избори у звања (институција, звање и период)  
 

3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора  
 

1. Лаловић Н, Марић В, Дукић Н, Владичић Машић Ј, Марић Р, Марић С, Марић В, 
Симетић В, Потпара Д,Милатић Р, Ковачевић М, Шаренац З, Чанчар О, Поповић М, 
Вујичић С, Радановић С. Хируршки третман метастаза колоректалног карцинома у 
јетри. ИВ конгрес хирурга федерације БИХ са међународним учешчем, Књига 
сажетака, Зеница, 2018. 

2. Значај примјене магнезијума и габапентина у терапији постоперативног бола након 
холецистектомије: познати лијекови – нове  могућности. Марић С, Лаловић Н, 
Милетић Р, Поповић М, Ковачевић М, Саратлић В, Ерић Д. ИВ конгрес хирурга 
федерације БИХ са међународним учешчем, Књига сажетака, Зеница, 2018. 

3. Лаловић Н, Цвијновић Р, Марић В, Марић Р, Чанчар О, Симетић В, Потпара Д, 
Милетић Р, Дукић Н, Радановић С, Поповић М, Вујичић С, Ћук М, Марић С, Марић 
Х. Компликације лапароскопске холецистектомије, Први конгрес ендоскопских 
хирурга БИХ. Сарајево, 2019. 
 

4.Лапароскопска апендектомија. Фоча - искуства. Чанчар О, Поповић М, Радановић С, 
Вујичић С, Лаловић Н. Први конгрес ендоскопских хирурга БИХ. Сарајево, 2019 
 
Радови послије посљедњег избора/реизбора7 
 
 
 
4.ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 
 
Образовна дјелатност прије првог и/или /посљедњег избора/реизбора 
 
      Сарадник на катедри за Анатомију 
Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 
 
Навести све активности (уџбеници и друге образовне публикације, предмети на којима је 
кандидат ангажован, гостујућа настава, резултате анкете8, менторство9) 
 
 
5.СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 
 
Учешћа у међународним и националним пројектима 
Naziv projekta - "Procjena i povezanost promjenljivih faktora rizika i polimorfizama TP53, APC i 
KRAS gena za nastanak kolorektalnog karcinoma". Projekat je sufinansiran od strane Ministarstva 
za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske 
rješenjem broj: 19.032/961-60/19; član projektnog tima. 
 

ЧЕТВРТИ КАНДИДАТ 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Име (име једног родитеља) и презиме 

Снежана ( Крсто) Митровић 
Датум и мјесто рођења: 
29.08.1991.године 

Установе у којима је кандидат био запослен 

   Дом здравље „др Стојана и Љубица“Рудо 

Звања/радна мјеста 

Доктор медицине 

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 Универзитета у Источном Сарајеву   2010-2016 

Назив студијског програма, излазног модула 

      Медицина 

Просјечна оцјена током студија
5
, стечени академски назив 

      9.41    Доктор медицине 
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  
Наслов докторске дисертације 

     Ужа научна област  
Клиничка медицина  
Претходни избори у звања (институција, звање и период)  
 

3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора 

 

 

 

 

 

6. РЕЗУЛТАТ ИНТЕРВЈУА СА КАНДИДАТИМА10 

 Интервју је обављен дана 18.12.2020.године са почетком у 15.00 у присуству чланова 

Комисије и то проф.др Милан Милисављевић и проф.др Синиша Ристић. Интервјуу није 

приступио кандидат Снежана др Митровић. За остала три кандидата Комисија констатује 

да посједују стручне и педагошке квалитете  потребне за избор у сарадничко звање 

асистента за ужу научну област Анатомија и морфологија , ужа област образовања 

Анатомија човјека на Медицинском факултету Фоча. 

 

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 ОБРАЗОВАЊУ11 

 

 

 

 

 



 

 

III ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

Експлицитно навести у табели у наставку да ли сваки кандидат испуњава услове 
за избор у звање или их не испуњава. 

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

релевантних за избор кандидата у академско звање. 
8 Као доказ о резултатима студентске анкете кандидат прилаже сопствене оцјене штампане из базе. 
9 Уколико постоје менторства (магистарски/мастер рад или докторска дисертација) навести име и презиме 

кандидата, факултет, ужу научну област рада. 
10 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 (Интервју 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.) 
11 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. 

 

Минимални услови за 
избор у звање12 

испуњава/не 
испуњава 

Навести резултате рада (уколико 
испуњава) 

Први кандидат 
Завршен први циклус студија 
са најмање 240 ЕСПБ и 
најнижом просјечном оцјеном 
8,0       ИСПУЊАВА 

Просјечна оцјена на првом циклусу 

студија 9,41 

 Други кандидат 

Завршен први циклус студија 

са најмање 240 ЕСПБ и                     ИСПУЊАВА      Просјечна оцјена на првом циклусу  

најнижом просјечном оцјеном                                      студија 8,65 

8,0 

Трећи  кандидат 

Завршен први циклус студија 

са најмање 240 ЕСПБ и                     ИСПУЊАВА      Просјечна оцјена на првом циклусу  

најнижом просјечном оцјеном                                      студија 9,35 

8,0 

Четврти кандидат 

Завршен први циклус студија 

са најмање 240 ЕСПБ и                     ИСПУЊАВА      Просјечна оцјена на првом циклусу  

најнижом просјечном оцјеном                                      студија 9,41 

 

 

На основу приложене документације као и обављеног интервјуа са кандидатима 

,именована Комисија са задовољством , једногласно предлаже Наставно научном вијећу 

Медицинског факултета и Сенату Универзитета у Источном Сарајеву да се               

Срђан  Радановић, Огњен Чанчар и Марко Поповић изаберу у звање асистента ( до 

половине пуног седмичног радног времена) за ужу научну област Анатомија и 

морфологија, ужа област образовања: Анатомија човјека. 

 
12 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 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ч Л А Н О В И    К О М И С И Ј Е: 
 

 

1. Проф.др Милан Милисављевић, редовни професор , УНО Анатомија, Медицински факултет 

Универзитета у Београду, предсједник Комисије; 

 

 

 ______________________________________________________  

 

2. Проф.др Здравко Витошевић, редовни професор, УНО Анатомија, Медицински факултет 

Косовска Митровица, Универзитет у Приштини, члан Комисије; 

 

 

_______________________________________________________  

 

 

 

3. Проф.др Синиша Ристић, редовни професор, УНО Физиологија, Медицински факултет 

Фоча, Универзитет у Источном Сарајеву. 

 

____________________________________________________ 


