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ППДАЦИ П КАДИДАТИМА 
 
Први кандидат 
 
а) Пснпвни бипграфски ппдаци  
 

Име и презиме: Жељкп Каран 

Датум и мјестп рпђеоа: 15.03.1961., Бугпјнп 

Устанпве у кпјима је бип 
заппслен: 

1985-1988 РМЦ Фпша,  
1988-1993 ВМА Бепград Институт за патплп-гију и судску 
медицину,  
1993-2009 Медицински факултет Баоалука,  
2009 - ЈЗУ Завпд за судску медицину РС. 

Зваоа и радна мјеста: 
Љекар-секундарац у регипналнпј бплници,   
асистент, вищи асистент, дпцент,  
директпр ЈЗУ Завпд за судску медицину РС  

Наушна пбласт: Судска медицина 

Чланствп у наушним и струшним прганизацијама или удружеоима: 
1. Члан друщтва анатпма Србије,  
2. Члан Друщтва антрппплпга Србије,  
3. Члан Удружеоа за судску медицину БиХ, пптпредсједник тпг удружеоа,  
4. Шеф експертскпг тима Владе РС за истраживаое ратних злпшина 
5. Наципнални кппрдинатпр за судску медицину  
6. Предсједник кпмисије за избпр и именпваое судских вјещтака, при Министарству 

правде РС 

 
 

 

б) Бипграфија, диплпме и зваоа: 
 

Пснпвне студије 
Назив институције: Медицински факултет 
Мјестп и гпдина заврщетка: Сарајевп, 1984. 
Прпсјешна пцјена: 8,75 

Ппстдиплпмске студије: 
Назив институције: Медицински факултет 
Мјестп и гпдина заврщетка: Баоа Лука, 2000. 

Назив магистарскпг рада: 
„Упптребна вриједнпст карлишне кпсти за пдређиваое 
старпсти индивидуа“ 

Ужа наушна пбласт: Судска медицина 
Прпсјешна пцјена:  

Дпктпрат: 
Назив институције: Медицински факултет 
Мјестп и гпдина заврщетка: Баоа Лука, 2007. 

Назив дисертације: 
„Пснпвни принципи фпрензишкп антрппплпщке анализе 
скелетних пстатака“ 

Ужа наушна  пбласт: Судска медицина 

Претхпдни избпри у наставна и наушна зваоа (институција, зваое, перипд)  
Медицински факултет Баоа Лука: 1993. - асистент, 2001. - вищи асистент, 2007. - дпцент 

 

 



в) Наушна дјелатнпст кандидата 

1. Радпви прије ппсљедоег избпра 

 

1.2.Оригинални научни рад у впдећем научнпм часппису међунарпднпг значаја 
 

1.2.1.Radojkovid M, Škaro-Milid A, Ušaj-Kneževid S, Uroševid N, Karan Ž, Krtolica K, Popovid L. 
Irregularity of Colorectal Carcinoma Cells Nuclei as a Sign of Tumor Extension. European Journal of 
Pathology 1992; 43: 751-757.                                                                 [0,3x12 бпдпва = 3,6 бпдпва]  
 

1.2. Оригинални научни рад у часппису међунарпднпг значаја 
 
1.2.1. Šuščevid D, Karan Ž Osteometrical and radiogrametrical analysis of long bones of the                        
human skeleton. Folia anatomica 1995; 23: 47-50.                                                              [10 бпдпва]                                          
 
1.2.2. Šuščevid D, Karan Ž. Robusticity of the long bones of the human skeleton upper line. Folia 
anatomica 1996; 24: 26-33.                                                                                                        [10 бпдпва] 
 
1.2.3. Šuščevid D, Obradovid Z, Karan Ž, Spasojevid G, Jovid D. Radiographic determination of 
proportional participation of hipbone parts in construction of the acetabular rim. Folia Anatomica 
2001; 29 (1): 21-26.                                                                                          [0,5x10 бпдпва= 5 бпдпва]                                                                                                                 
 
1.2.4. Филиппвић Б, Видпвић С, Пбрадпвић З, Каран Ж, Мущић Д, Шущшевић Д, Нпвакпвић 
М. Анализа ДНК прпфила из кпстију неурпкранијума. Гласник Антрппплпщкпг друщтва 
Југпславије 2006; (41):75-80.                                                                            [0,3x10 бпдпва= 3 бпда]                                                                                    

 
 
1.3. Оригинални научни рад у научнпм часппису наципналнпг значаја 
 
1.3.1. Шущшевић Д, Каран Ж. Рпбустицитет дугих кпстију дпоег екстремитета шпвешијег 
скеле-та. Scripta medica 1995; 26: 1- 4.                                                                                    [6 бпдпва]                                          
 
1.3.2. Шущшевић Д, Каран Ж, Спаспјевић Г, Пбрадпвић З. Радипграметријске и математишке 
метпд квантификације губитка кпщтане масе у пстеп-ппрпзи. Scripta medica 1998; 29: 1-5. 
                                                                                                                       [0,75x6 бпдпва= 4,5 бпдпва]                                                                                
 
1.3.3. Каран Ж, Шущшевић Д, Нпвакпвић З. Функципнална адаптација хумане ппдјезишне 
кпсти. Scripta medica 1998; 29: 1 - 5.                                                                                  [6 бпдпва] 
 

УКУПНП  БПДПВА:                                                                                                                      43,6 бпдпва 

2. Радпви ппслије ппследоег избпра 

1.2.1.  Оригинални научни рад у часппису међунарпднпг значаја 

1.2.1.1. Шущшевић Д, Станкпвић Ј, Шајић Б, Бургић С, Стпјанпвић З, Пбрадпвић З, Каран Ж, 
Спа-спјевић Г. Антрпппметријска анализа ухраоенпсти станпвнищтва у руралним 
ппдрушјима. Гласник антрппплпщкпг друщтва Србије 2009; 44:441-446.  

                                                                                                                         [0,3x10 бпдпва= 3 бпда] 



Студија је теренска, експериментална а узпрак се састпји из 68 испитаника у селу Кладари и 
63 испитаника у селу Ппвелиш. Свима је узета лишна и ппрпдишна анамнеза и измјерени 
су:ТА, ШУК, липидни статус (TC, LDL, VLDL, HDL,TRG), тјелесна висина (ТВ), тјелесна маса (ТМ), 
пбим струка (ПС) и пбим кукпва (ПК) и из оих израшунати параметри WHR i WHS.  Кпд 
станпвнищтва села  Кладари присутна је гпјазнпст и предгпјазнпст  щтп представља виспк 
ризик метабплишких кпмпликација. У селу Ппвелиш евидентна је пптхраоенпст и евентуалнп 
нпрмална ухраоенпст већине испитаника. Мјереоа су изврщили студенти Медицинскпг 
факултета ппд надзпрпм свпјих ментпра. Дпбијени ппдаци су сврстани у безу ппдатака, те 
приказани табеларнп и графишки у пднпсу на ппл, дпб, занимаое и живптне навике 
испитаника. Статистишка пбрада је изврщена ппмпћу стандардних статистишких ппказатеља, 
а нивп ппвјереоа је израшунат ппмпћу Студент-пвпг Т-теста и Пеарспн-пвпг теста линеарне 
кпрелације.   

1.2.1.2. Шущшевић Д, Каран Ж, Пбрадпвић З, Стпјанпвић З, Спаспјевић Г, Барпщ И,  Драгић С, 
Рамић И. Квантитативна анализа скелета неурпкранијума и висцерпкранијума. Гласник 
антрппплпщкпг друщтва Србије 2009; 44: 299-305.                               [0,3x10 бпдпва= 3 бпда] 

На стандардизпванпј серији кпја се састпји пд 46 рендгенпграма у Л-Л прпјекцији прику-
пљених пд испитаника разлишитпг дпба и ппла мјерени су и израшунати сљедећи параметри: 
кранипселарни индекс, ппврщина сфенпиднпг синуса, ппврщина турскпг седла, дужина базе 
лпбаое, угап базе лпбаое. У тпку испитиваоа кпристећи антрпппметријске ташке дпщли смп 
дп мпгућнпсти да кпнструищемп два трпугла са заједнишкпм хипптенузпм назипн-базипн.  
При мјереоу су кприщћене интернаципналнп утврђене кранипметријске ташке. Сва мјереоа 
су израшуната прецизнп, у некпликп наврата, уз кприщћеое „inter –observer“метпде (мјере-
оа пд стране неедукпване пспбе). Сваки измјерени резултат је унијет у базу ппдатака накпн 
шега је изврщена дескриптивна и стандардна статистишка анализа за сваки параметар ппсе-
бнп, а у даљем тпку и кпрелација између ппјединих параметара, щтп је представљенп табе-
ларнп и графишки.На пснпву истраживаоа и мјереоа разлишитих параметара базе лпбаое 
из прпщле и пве садащое студије дпщли смп дп сљједећих закљушака: 

Ппврщине турскпг седла и сфенпиднпг синуса ппказују статистишки и алпметријски знашајну 
кпрелацију на испитиваним узпрцима. 
Вриједнпсти базалнпг угла не ппказују статистишки и ал.пметријски знашајну ппвезанпст са 
ппврщинпм турскпг седла и сфенпиднпг синуса. 
Вриједнпсти дужине базе лпбаое и ппврщина кранијалнпг и фацијалнпг трпугла ппказују 
виспкп сигнификантну ппвезанпст. 
Вриједнпсти дужине базе лпбаое и базалнпг угла ппказују лаку сигнификантну ппвезанпст. 
Не ппстпје евидентне пплне разлике кпд испитиваних параметара. 
Вриједнпсти ппврщина кранијалнпг и фацијалнпг трпугла су гптпвп линеарне прирпде у 
пднпсу на стареое. 
Вриједнпсти ппврщина трпугла базе лпбаое и трпугла лица не ппказују статистишки и 
алпметријски знашајну ппвезанпст.  
 

1.2.1.3. Марјанпвић Д, Кпохпчић Р, Бутпрац С, Дрпбниш К, Меркащ С, Лауц Г, Примпрц Д, 
Анђелинпвић Ш, Милпсављевић М, Каран Ж, Видпвић С, Стпјкпвић П, Панић Б, Вушетић 
Драгпвић А, Кпвашевић С, Јакпвски З, Асплен Ц, Примпрац Д.: Forensic DNA databes in Wes-
tern Balkan region: retrospectives, perspectives and intiatives.Croat Med J.2011 June;52(3): 235–
244 .                                                                                                               *0,3x10 бпдпва= 3 бпда+ 

Еврппска мрежа института судске медицине (ЕNFSI) преппрушила је псниваое фпрензи-шких 
ДНК база ппдатака кап и специфишну имплементацију, управљаое и закпнску регу-лативу у 
вези с тим. Збпг тпга надлежне фпрензишке институције у БиХ, Србији, Црнпј Гпри и 



македпнијпи заппшиоу шитав сет активнпсти какп би исппщтпвеле те преппруке. Да би се тп 
ппстиглп, регипнални експертски тимпви пбављају детаљан скрининг стаоа и истражују 
ппстпјеће ДНК реппзитпријуме у свјетлу тренутних закпнсдких регулатива. Уз све тп, 
укљушују се и релевантни прпјекти и щирпк спектар разлишитих активнпсти у вези са 
фпрензишкпм упптребпм ДНК анализа. Статус фпрензишких ДНК анализа је пгра-нишен и у 
сусједним земљама, Хрватскпј и Слпвенији кпје већ имају функципналне наци-пналне ДНК 
базе ппдатака. Збпг тпга ппстпји пптреба за регипналнпм ппдрщкпм у вези са 
стандардизпваоем дпкументаије и прпцедура у вези са примјенпм фпрензишких ДНК база 
ппдатака, уз укљушиваое и регипналнп специфишних примарних циљева, каракте-ристика и 
преппрука. 

1.2.2. Научни рад на научнпм скупу међунарпднпг значаја, штампан у цјелини 

1.2.2.1. Пбрадпвић З, Каран Ж, Шущшевић Д, Барпщ И, Рамић И, Драгић С. Прилпг прпуша-
ваоу метпда за брзу деснп/лијеву пријентацију кпстију стппала. XLVI Кпнгрес антрппплпщкпг  
друщтва Југпславије, Мај-Јуни 2007.Гласник антрппплпщкпг друщтва Србије 2008; 43: 342-
348.                                                                                                            [0,3x5 бпдпва= 1,5 бпдпва] 

У свакпдневнпм Антрппплпщкпм раду приликпм евидентираоа ексхумираних кпстију, 
оихпвп разврставаое на десне и лијеве је релативнп лак задатак, уз адекватнп знаое из 
пстеплпгије. Кпнфузија се мпже ппјавити кпд неких дијелпва скелета кап щтп су стппалп или 
щака. Главни разлпзи су мале димензије пвих кпстију и брпјне, али међуспбнп слишне 
анатпмске плпхе. Укпликп су кпсти стппала пажљивп прикупљене на терену лакп их је 
преппзнати, јер су највећим дијелпм, а ппсебнп кпсти нпжја и дпнпжја карактеристишне и 
немпгућа је замјена једне кпсти другпм. Изузетак мпгу бити самп средищоа и сппљащоа 
клинаста кпст. Деснп/лијева пријентација кпстију стппала је захтијевнији ппсап пд оихпвпг 
преппзнаваоа. У настави из Анатпмије ппстпји пптреба да студенти на најједнпставнији 
нашин пвладају знаоем из пве пбласти. У раду аутпри навпде ппсебне, брзе метпде за 
лакще деснп/лијевп ппзиципнираое кпстију стппала. Пдређен је ппшетни, ташнп дефинисан, 
пплпжај у кпји се ппстављају кпсти стппала и анатпмске карактеристике кпје јаснп и брзп 
ппказују пријентацију пдређене кпсти.  

1.2.2.2. Недић Д, Каран Ж. Пспбине сапбраћајнпг трауматизма са смртнпм ппсљедицпм. 
Збпрник радпва, Други кпнгрес патплпга Републике Српске са међунарпдним ушещћем. 
2012:271-276.                                                                                                                        [5 бпдпва] 

Сапбраћајне незгпде су глпбалан прпблем. У сапбраћајним незгпдама гпдищое смртнп 
страда прекп 1,2 милипна људи на планети, Детаљније сагледаваое пве прпблематике 
неппхпднп је у циљу предузимаоа адекватних превентивних мјера. Циљ рада је сагледати 
заступљенпст смртнпг страдаоа и специфишнпсти ппвређиваоа ппјединих група ушесника у 
сапбраћају. 

У пвпј ретрпспективнпј студији упптребљен је материјал Завпда за судску медицину у 
Баоалуци, пбдукпвани настрадали у сапбраћајним незгпдама у перипду 2010 – 2011 гпдине. 
Ппсматране су пплна и старпсна дистрибуција, врсте и анатпмска дистрибуција ппвреда, 
узрпк смрти за ппједине групе ушесника у сапбраћају. Трећа деценија живпта и старија 
живптна дпб су ппсебнп угрпжене групе . Ппвреда главе је убједљивп најшещћи узрпк смрти. 
Впзаши и пјещаци најшещће страдају, а кпд пбе групе впдећи узрпк смри је ппвреда главе. 
Оихпва дистрибуција ппвреда је слишна, уз шещће ппвређиваое кишме и дпоих екстреми-
тета кпд пјещака. Међу страдалим дпминирају мущкарци, ппсебнп впзаши. Ппвреда главе је 
најшещћи узрпк смрти. Двије најугрпженије групе су впзаши и пјещаци, са дпминантним 
ппвредама главе и груди. Резултати из пве студије углавнпм не пдскашу пд свјетске 
литературе. 



 

УКУПАН БРПЈ БПДПВА 
15,5 
бпдпва 

 

г) Пбразпвна дјелатнпст кандидата: 

1. Образпвна дјелатнпст прије ппследоег избпра 

1.1. Универзитетски уџбеник кпји се кпристи у земљи 

1.1.1.  Каран Ж, Шущшевић Д. Пстеплпщка збирка медицинскпг факултета. Баоа Лука: Меди-
цински факултет, 2002.гпдине                                                                                          [6 бпдпва] 

У сарадои са Катедрпм за анатпмију Медицинскпг гакултета, сашиоена је пстеплпщка зби-
рка кпја се упптребљава кап наставнп средствп тпкпм тепријаске и практишне наставе из 
пбласти Анатпмија – пстеплпгија 

1.2. Ментпрствп кандидата за завршни рад првпг циклуса 

1.2.1. Саоа Крешар: Судска медицина у ппщтпј медицинскпј пракси.            [1 бпд] 
1.2.2. Александра Салапура: Сампубиства на ппдрушју ппщтине Баоалука у 
перипду пд 1996. дп 2000. гпдине.                                                                         [1 бпд] 
 

1.3. Квалитет педагпшкпг рада на универзитету 

У зваоу асистента и вищег асистента кандидат је извпдип практишну наставу из 
Судске медицине за студенте Медицинскпг и Стпматплпщкпг факултета. Пднпс 
према студентима бип је максималнп кпректан, щтп су студнети и пптврђивали у 
анкетама.                                                                                                                               [4 бпда]  

 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                                               12 бпдпва 

2. Образпвна дјелатнпст ппслије ппследоег избпра 

2.1. Рецензиран универзитетски уџбеник кпји се кпристи у инпстранству 

2.1.1. Шћепанпвић Г, Станкпвић З, Петрпвић З. Судскпмедицинскп вјещташеое нематерија-
лне щтете. ЈП Службени гласник, Бепград.                                         [0,3x12 бпдпва= 3,6 бпдпва] 

Ппглавље:Псврт на праксу примјене нумеришких скала у вјещтаћеоу нематеријалне щтете. 

 У пквиру разматраоа питаоа нематеријалне щтете наща правпсудна пракса упбишајенп 
ангажује вјещтаке и тражи оихпва изјащоеоа п питаоу пцјене неких вепма специфишних 
категприја кап щтп су бпл, страх, дущевна патоа и такп даље.  
Пвп су изузев физишкпг бпла, углавнпм питаоа кпја се првенственп тишу вјещтака 
судскппсихијатријске струке. Међутим,  и други вјещтаци медицинске струке, специјалисти 
судске медицине и специјалисти разних грана медицине кпји се сталнп или ппвременп 
ппјављују на суду, те дају пдгпвпре на нека друга медицинска питаоа, шестзп су у прилици 
да се изјащоавају п пвпј прпблематици. Ппстпје ситуације када су пдгпвпреи на пва питаоа 
маргиналнаи у пднпсу на главни прпблем кпји је пптребнп разјаснити вјещташеоем, али 
ппнекад пва питаоа имају већи знашај негп щтп тп на први ппглед мпже да изгледа. 
 



Ппглавље: Еврппске табеле за пцјену умаоеоа психишкпг и физишкпг интегритета. 
 
Сасвим је јасна ппдјела щтете прпизищле из некпг щтетнпг дпгађаја на материјалну или 
импвинску щтету, те нематеријалну, пднпснп нјеимпвинску щтету. И једна и друга наведена 
щтета предмет је свакпдневних, шестп вепма дугптрајних судских расправљаоа кпја се свпде 
у кпнашници на врлп баналну ствар: пптребнп је насталу щтету прпцијенити на адекватан 
нашин, а кап резултат те прпцјене, кап крајои циљ такве прпцјене , дпбива се извјесни 
нпвшани изнпс кпји служи да такву щтету щтп је мпгуће правишније надпкнади, пднпснп да 
пбещтети пспбу кпја је претрпјела щтету. 
 

2.2. Ментпрствп кандидата за степен другпг циклуса 

2.2.1. Др мед. Далибпр Недић, магистарски рад ппд наслпвпм:“Утицај технишких унапре-
ђеоа савремених аутпмпбила на примарне и секундарне ппвреде пјещака“, пдбраоен 
24.06.2013. гпдине.                                                                                                                 [4 бпда] 
 
2.3. Члан  кпмисије за пдбрану рада другпг циклуса 
 
2.3.1. Члан кпмисије за пдбрану магистарскпг рада: “Утицај технишких унапређеоа савреме-
них аутпмпбила на примарне и секундарне ппвреде пјещака“, кандидат др Далибпр Недић. 
                                                                                                                                                    [2 бпда] 
 
2.3.2. Члан кпмисије за пдбрану магистарскпг рада: „Прилпг прпушаваоу мпрфплпгијер 
хумане ппдјезишне кпсти“, кандидат др Зприца Нпвакпвић.                                            [2 бпда] 

 

2.4. Квалитет педагпшкпг рада на универзитету 
 
Дугпгдищое искуствп у раду са студентима, др Жељкп Каран, је стекап радећи на Катедри за 
судску медицину, на предмету Судска медицина и на предмету Правна медицина на Вискпј 
щкпли Унутращоих ппслпва. Има кпректан пднпс према студеитима и савремен, аудипвизу-
елни приступ у извпђеоу наставе. У свпјству асистента, вищег асистента и дпцента активнп је 
сарађивап у наушнпистраживашкпм раду са студентима, бип је ментпр некпликп студентских 

радпва.                                                                                                                                         [4 бпда] 

УКУПАН БРПЈ БПДПВА 15,6 бпдпва 

 

д) Струшна дјелатнпст кандидата: 

1. Стручна дјелатнпст кандидата  прије ппследоег избпра/реизбпра 
 
 
1.1. Стручни рад у часппису међунарпднпг значаја (са рецензијпм) 
1.1.1. Дпмијан Е, Никплић М, Балинт Б, Каран Ж, Милпсављевић И. Идентификација тела впј-
ника карбпфикпваних у пклппнпм трансппртеру. Впјнпсанитетски преглед 1992; 49(5): 498-
501.                                                                                                                               [0,5x4 бпда= 2 бпда] 
 
1.1.2.  Ущај-Кнежевић С, Шкарп-Милић А, Радпјкпвић М, Каран Ж, Ппппвић Л. Мпрфплпщке, 
мпрфпметријске и ултраструктурне карактеристике једара тумпрских ћелија у разишитим 
стадијумима кплпректалнпг карцинпма. Впјнпсанитетски преглед 1992, 49(5): 470-476. 
                                                                                                                                [0,5x4 бпда= 2 бпда]               



 
1.1.3. Станкпвић З, Кпвашевић В, Каран Ж, Милпсављевић И, Татић В. Мпрфплпщке каракте-
ристике бласт ппвреда ппгинулих у пклппним впзилима. Впјнпсанитетски преглед 1993; 
48(6): 531-534.                                                                                                            [0,5x4 бпда= 2 бпда] 
 
1.1.4. Илић С, Ппппвић Л, Врцељ В, Радпјкпвић М, Каран Ж. Плућни трпмбп-ембплизам – 
аутппсијска студија са клинишкп патплпщкпм кпрелацијпм. Впјнпсанитетски преглед 1992; 
49(5): 444-451.                                                                                                            [0,5x4 бпда= 2 бпда] 
 
1.1.5. Кпвашевић В, Станкпвић З, Каран Ж, Дпмијан Е, Никплић К. Кпрелација клинишких и 
аутппсијских дијагнпза на десетпгпдищоем материјалу Института за патплпгију и судску 
медицину Впјнпмедицинске академије у Бепграду. Впјнпсанитетски преглед 1992; 49(5): 
439-443.                                                                                                                        [0,5x4 бпда= 2 бпда] 
 
1.1.6. Каран Ж, Милпсављевић И. Местп и улпга рашунара у судскпј медицини. Впјнпсани-
тетски преглед 1993; 50(2): 177-178.                               1-8                                                      [4 бпда] 
 
1.1.7. Grbid S, Spasojevid G, Malobabid S, Šuščevid D, Karan Ž. Appendicitis acuta:  anatomical vari-
ations of the position of the appendix vermiformis, relation to age and sex.  Folia anatomica 1999; 
27: 1-8.                                                                                                                  [0,5x4 бпда= 2 бпда]                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                           
1.2. Стручни рад у часппису наципналнпг значаја (са рецензијпм) 
1.2.1. Пбрадпвић З, Каран Ж, Шущшевић Д, Спаспјевић Г. Анатпмске варијациј неурпкранијум 
и оихпв клинишки знашај. Scripta Medica 1999; 30(1): 25-30. [0,75x2 бпда= 1,5 бпдпва]                                                                                                                                                                                                                                   
 

1.2.2. Каран Ж. Специфишни улазни птвпр устрелине. Вјещтак 2000; 1: 105-108.            [2 бпда]                                                                                                                                                                                                                                                       
 

1.2.3.  Вушен Н, Каран Ж. Прпблеми вјещташеоа сапбраћајних незгпда кпд налета впзила са 
АБС кпшницама на пјещака. Вјещтак 2000; 2: 48-51.                                                                        [2 бпда] 
 

1.2.4.. Каран Ж: Псврт на праксу примене нумеришких скала у вещташену нематеријалне 
щтете. Вјещтак 2001; 4: 65-67.                                                                                                        [2 бпда]                                                                                                                 
 
1.2.5. Каран Ж., Вушен Н.: Медицинска вещташеоа у сапбраћајним удесима. Вјещтак 2002; 5: 
45-48.                                                                                                                                                  [2 бпда]                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
1.3. Рад у збпрнику радпва са међунарпднпг стручнпг скупа 
 
1.3.1. Станкпвић З, Кпвашевић В, Никплић К, Дпмијан Е, Каран Ж. Идентификација меха-
нишкпг пруђа на пснпву изгледа еластишних влакана у кпжи убпдне ране, Струшни кпнгрес: 
Дани судске медицине у Нпвпм Саду, 1990, Збпрник резимеа, стр. 53. 
                                                                                                                               [0,5x3 бпда= 1,5 бпдпва] 
 
1.3.2. Кпвашевић В, Станкпвић З, Каран Ж, Дпмијан Е, Никплић К. Кпрелација клинишких и 
аутппсијских дијагнпза на десетпгпдищоем материјалу Института за патплпгију и судску 
медицину ВМА. Струшни кпнгрес: Дани судске медицине у Нпвпм Саду, 1990, Збпрник 
резимеа, стр. 27                                                                                                 [0,5x3 бпда= 1,5 бпдпва]                                                                                                                               
 
1.3.3. Милпсављевић И, Станкпвић З, Кпвашевић В, Никплић М, Каран Ж, Дпмијан Е. Стрелне 
ппвреде главе, ретрпспективна анализа 138 слушајева. Струшни кпнгрес: Дани судске 
медицине – наушна дпстигнућа и стремљена.  Нищ, 1992, Збпрник радпва стр. 153 
                                                                                                                                 [0,3x3 бпда= 0,9 бпдпва]     



 
1.3.4. Каран Ж, Станкпвић З, Милпсављевић И: Дпказиваое несагпрелих барут-них шестица 
метпдпм пп Wалкеру. Струшни кпнгрес: Дани судске медицине – наушна дпстигнућа и 
стремљена.  Нищ, 1992, Збпрник радпва. Стр. 184 (К54)                                                      [3 бпда]                                           
 
1.3.5. Кпвашевић В, Станкпвић З, Милпсављевић И, Каран Ж, Дпмијан Е, Никплић М. Екс-
плпзивне ппвреде у рату 1991-1992. гпдине. Дани судске медицине – наушна дпстигнућа и 
стремљена.  Нищ, 1992, Збпрник радпва стр. 78                                        [0,3x3 бпда= 0,9 бпдпва]  
  
1.3.6.Каран Ж, Шущшевић Д: ппсебне мпрфплпщке карактеристике слепппшне ппврщине 
лпбаое шпвека. Збпрник сажетака XXИИИ Кпнгреса ДАЈ са међунарпдним ушещћем. Фплиа 
Анатпмица, Впл.21-22. Суппл.1 (19). Бепград, 1994.                                                               [3 бпда]                                                                                               
 
1.3.7. Шущшевић Д, Јелишић Н, Каран Ж, Спаспјевић Г. Прилпг прпушаваоу васкуларизације 
метакарпалних кпстију. Збпрник сажетака XXИИИ Кпнгреса ДАЈ са међунарпдним ушещћем. 
Фплиа Анатпмица, Впл.21-22. Суппл.1 (19). Бепград, 1994.              [0,75x3 бпда= 2,25 бпдпва]                                              
 
1.3.8.Каран Ж, Мрваљевић Д, Шущшевић Д. Акцеспрна или базиларна испупшеоа базиларнпг 
дела пптиљашне кпсти. Збпрник сажетака XXИИИ Кпнгреса ДАЈ са међунарпдним ушещћем. 
Фплиа Анатпмица, Впл.21-22. Суппл.1 (19). Бепград, 1994.                                                   [3 бпда]                                                                                                                                    
 
1.3.9. Шущшевић Д, Каран Ж. Пстепметријска и радипграметријска анализа дугих кпстију 
хума-нпг скелета. Збпрник сажетака XXИИИ Кпнгреса ДАЈ са међунарпдним ушещћем. Фплиа 
Анатпмица, Впл.21-22. Суппл.1 (19). Бепград, 1994.                                                             [3 бпда]                                                                                               
1.3.10. Шущшевић Д, Каран Ж. Мпрпхпметрицал бипмецханицал ана струцтурал аналyсис пф 
хуман пссицула аудитус. Бппк пф абстрацтс пф 24 Цпнгрес пф YАА wитх интернатипнал 
партиципантс, Фплиа Анатпмица, впл. 24. суппл. 2, 1996.                                                   [3 бпда]                                                                                               
 
1.3.11.Шущшевић Д, Каран Ж, Видпвић С, Нпвакпвић М. Прпцена старпсти метпдпм 
радипграфије прпксималних пкрајака хумеруса и фемура. Збпрник резимена XXXВИИ 
Кпнгреса антрппп-лпщкпг друщтва Југпславије са међунарпдним ушещћем, Кптпр, 1998. 
                                                                                                                            [0,75x3 бпда= 2,25 бпдпва] 
 
1.3.12.Каран Ж, Шущшевић Д, Видпвић С, Нпвакпвић М. Фпрензишка антрппп-лпгија кап 
сегмент физишке антрппплпгије – мпгућнпсти и перспективе. Увпдни реферат, Збпрник 
резимеа XXXVII Кпнгреса антрппплпщкпг друщтва Југпславије са међунарпдним ушещћем, 
Кптпр, 1998.                                                                                                   [0,75x3 бпда= 2,25 бпдпва] 
 
1.3.13. Karan Ž, Šuščevid D, Spasojevid G. The morphological characteristics  of scapulae wich are 
important in the process of ifentiffication. Book of abstracts of 25. Congres of YAA with 
international participants, Folia Anatomica, vol. 26. supl. 2. 1998.                                        [3 бпда] 
 
1.3.14. Spasojevid G, Šuščevid D, Karan Ž. Reaction of the bone tissue on mechanical pressure – 
flexion and torsion. Book of abstracts of 25. Congres of YAA with international participants, Folia 
Anatomica, vol. 26. supl. 2. 1998.                                                                                                    [3 бпда] 
 
1.3.15. Šuščevid D, Spasojevid G, Karan Ž. Morphological variation areae subcallosae of human 
brain. Book of abstracts of 25. Congres of YAA with international participants, Folia Anatomica, 
vol. 26. supl. 2. 1998.                                                                                                                          [3 бпда]                                                                                               
 
1.3.16. Šuščevid D, Krivokuda Z., Spasojevid G. Obradovid Z, Budma T, Karan Ž. The contribution to 



the study of the anatomical variations of neuro-cranium. The Ist congress of the anatomy 
department of the medical union of balkans and black sea region countries, Abstract Book. 219-
237, 2000.                                                                                                            [0,3x3 бпда= 0,9 бпдпва] 
 
1.3.17. Пбрадпвић З, Шущшевић Д, Каран Ж, Спаспјевић Г, Видпвић С. Пдређиваое пплпжаја 
трирадијалне "Y" хрскавице на зглпбнпј шащици (ацета-булум) карлишне кпсти у пдраслих 
пспба. Збпрник радпва са И Симппзијума антрппплпга Републике Српске са међунарпдним 
ушещћем, Теслић Јун 2000: 81-87.                                                              [0,75x3 бпда= 2,25 бпдпва] 
 
1.3.18. Спаспјевић Г, Пбрадпвић З, Шущшевић Д, Каран Ж. Мпрфплпщке варијације меди-
јалнпг дијела sulcus centralis шпвјекпвпг мпзга. Збпрник радпва са И Симппзијума антрп-
пплпга Републике Српске са међунарпдним уше-щћем, Теслић Јун 2000: 95-101 
                                                                                                                    [0,75x3 бпда= 2,25 бпдпва] 
 
1.3.19. Šuščevid D, Karan Ž. Morphometrical biomechanical ana structural analysis of human 
ossicula auditus. Book of abstracts of 24 Congres of YAA with international participants, Folia 
Anatomica, vol. 24. suppl. 2, 1996.                                                                                                   [3 бпда] 
 
1.3.20. Шущшевић Д, Каран Ж, Видпвић С, Нпвакпвић М. Прпцена старпсти метпдпм 
радипграфи-је прпксималних пкрајака хумеруса и фемура. Збпрник резимена XXXВИИ 
Кпнгреса антрппп-лпщкпг друщтва Југпславије са међунарпдним ушещћем, Кптпр, 1998.  
                                                                                                                   [0,75x3 бпда= 2,25 бпдпва] 
 
1.3.21. Каран Ж, Шущшевић Д, Видпвић С, Нпвакпвић М. Фпрензишка антрппплпгија кап 
сегмент физишке антрппплпгије – мпгућнпсти и перспективе. Увпдни реферат, Збпрник 
резимена XXXВИИ Кпнгреда антрппплпщкпг друщтва Југпславије са међунарпдним 
ушещћем, Кптпр, 1998.                                                                                  [0,75x3 бпда= 2,25 бпдпва] 
 
1.3.22. Karan Ž, Šuščevid D, Spasojevid G. The morphological characteristics  of scapulae wich are 
important in the process of ifentiffication. Book of abstracts of 25. Congres of YAA with 
international participants, Folia Anatomica, vol. 26. supl. 2. 1998.                                         [3 бпда] 
 
1.3.23. Spasojevid G, Šuščevid D, Karan Ž. Reaction of the bone tissue on mechanical pres-sure – 
flexion and torsion. Book of abstracts of 25. Congres of YAA with international participants, Folia 
Anatomica, vol. 26. supl. 2. 1998.                                                                                                    [3 бпда] 
 
1.3.24. Šuščevid D, Spasojevid G, Karan Ž. Morphological variation areae subcallosae of human 
brain. Book of abstracts of 25. Congres of YAA with international participants, Folia Anatomica, 
vol. 26. supl. 2. 1998.                                                                                                                        [3 бпда] 
 
1.3.25. Šuščevid D, Krivokuda Z, Spasojevid G, Obradovid Z, Budma T, Karan Ž. The contribution to 
the study of the anatomical variations of neuro-cranium. The Ist congress of the anatomy 
department of the medical union of balkans and black sea region countries, Abstract Book. 219-
237, 2000.                                                                                                     [0,3x3 бпда= 0,9 бпдпва] 
 
1.3.26. Пбрадпвић З, Шущшевић Д, Каран Ж, Спаспјевић Г, Видпвић С. Пдређиваое пплпжаја 
трира-дијалне "Y" хрскавице на зглпбнпј шащици (ацета-булум) карлишне кпсти у пдраслих 
пспба. Збпрник радпва са И Симппзијума антрппплпга Републике Српске са међунарпдним 
ушещћем, Теслић Јун 2000: 81-87.                                                                   [0,5x3 бпда= 1,5 бпдпва] 
 
1.3.27. Спаспјевић Г, Пбрадпвић З, Шущшевић Д, Каран Ж. Мпрфплпщке варијације 



медијалнпг дијела sulcus centralis шпвјекпвпг мпзга.  Збпрник радпва са I Симппзијума 
антрппплпга Републике Српске са међунарпдним ушещћем, Теслић Јун 2000: 95-101.  
                                                                                                                     [0,75x3 бпда= 2,25 бпдпва]  
 
1.3.28. Спаспјевић Г, Шущшевић Д, Пбрадпвић З, Каран Ж.: Истраживаое пплнпг димпрфи-
зма меди-јалнпг дијела сулцус централиса. Збпрник радпва са И симппзијума антрппплпга 
РС са међунарпдним ушещћем, Баоалука, 2000, 80-84.                  [0,75x3 бпда= 2,25 бпдпва]  
 
1.3.29. Toprek M, Šuščevid D, Karan Ž. Biomehaničko ispitivanje kostiju, Proceedings, DEMI 2001, 
33-37.                                                                                                                                                 [3 бпда] 
 
1.3.30. Obradovid Z, Spasojevid G, Šuščevid D, Karan Ž. Determination of proportional participation 
of hip bone parts in construction of the acetabulum. Book of abstracts of 26th Congress of YAA 
with international participants, Herceg-Novi, September 19th-22th, 2001: 142.  
                                                                                                                        [0,75x3 бпда= 2,25 бпдпва] 
 
1.3.31. Spasojevid G, Obradovid Z, Šuščevid  D, Karan Ž. Morphological types of the parieto-
occipital sulcus of the human brain. Book of abstracts of 26th Congress of YAA with international 
participants, Herceg-Novi, September 19th-22th, 2001: 57.                   [0,75x3 бпда= 2,25 бпдпва] 
 
1.3.32. Karan Ž, Obradovid Z, Šuščevid D, Spasojevid G. Epigenetic traits on the skull of a skeleton 
dating from the ancient Roman period. Book of abstracts of 26th Congress of YAA with internati-
onal participants, Herceg-Novi, September 19th-22th, 2001: 162.      [0,75x3 бпда= 2,25 бпдпва] 
 
1.3.33. Пбрадпвић З, Каран Ж, Видпвић С, Шущшевић Д. Антрппплпщка анализа скелета из 
римскпг перипда са лпкалитета Кладари. XL кпнгрес АДЈ, Збпр-ник резимеа; Нищ 2001:123. 
                                                                                                                   [0,75x3 бпда= 2,25 бпдпва] 
 
1.3.34. Каран Ж, Пбрадпвић З, Шущшевић Д, Нпвакпвић М. Нпвп археплпщкп налазищте 
пткривенп у Републици Српскпј. XЛ кпнгрес АДЈ,Збпрник резимеа; Нищ 2001:122. 
                                                                                                                    [0,75x3 бпда= 2,25 бпдпва] 
 
1.3.35. Каран Ж, Пбрадпвић З, Шущшевић Д.: Метпд за визуализацију тетпваже. Извпди 
саппщтеоа XLII Кпнгреса АДЈ, Спмбпр 28. - 30. мај 2003: 95.                                               [3 бпда] 
 
1.3.36. Ванек Д, Пбрадпвић З, Филиппвић Б, Мусић Д, Каран Ж, Нпвакпвић М. ДНК анализе у 
прпцесу идентификације. Извпди саппщтеоа XLII Кпнгреса АДЈ, Спмбпр 28. - 30. мај 2003: 34. 
                                                                                                                             [0,3x3 бпда= 0,9 бпдпва] 
 
1.3.37. Пбрадпвић З, Каран Ж, Шущшевић Д.: Дегенеративне и упалне прпмјене на скелетима 
из ранпг хрищћанскпг перипда. Извпди саппщтеоа XLII Кпнгреса АДЈ, Спмбпр 28. - 30. мај 
2003:                                                                                                                                         [3 бпда] 
 
1.3.38. Каран Ж, Пбрадпвић З, Шущшевић  Д, Видпвић С. Археплпщки лпкалитет 
"Житпмислић". Извпди саппщтеоа XLII Кпнгреса АДЈ, Спмбпр 28. - 30. мај 2003: 32. 
                                                                                                                            [0,75x3 бпда= 2,25 бпдпва] 
 
1.3.39. Karan Ž, Obradovid Z, Šuščevid D.: Epigenetic traits of the skeletons from the early christian 
period. Abstract book of 27th Congress of Yugoslav association of anatomists, Belgrade, October 
10th-11th,  2003: 26.                                                                                                                 [3 бпда] 
 



1.3.40. Šuščevid D,  Karan Ž, Obradovid Z,  Vidovid S. Temporal area of human skull – squama 
geogra-phica. Program of work and summarieas of papers of XLIII Congress of the anthropological 
society of Yugoslavia with international participation.  Čačak, May 2004: 62. 
                                                                                                                    [0,75x3 бпда= 2,25 бпдпва] 
 
1.3.41. Yazedjian L. Kesetovic R., Boza-Arlotti A., Karan Ž.: The importance of using traditional 
anthropo-logical methods in a DNA-led identifiication system. Proceedings of the Annual Meeting, 
American academy of forensic sciences, New Orleans, 2005.                  [0,75x3 бпда= 2,25 бпдпва] 
 
1.3.42. Filipovid B, Vidovid S, Obradovid Z, Karan Ž, Mušid D, Šuščevid D, Novakovid M. Analysis of 
DNA profiles from neurocranium. XLIV Congress of anthropological society of Yugoslavia. 
Programme and abstracts. Brus, june 2005: 35.                                         [0,3x3 бпда= 0,9 бпдпва] 
 
1.3.43. Šuščevid D, Stojanovid Z, Karan Ž, Obradovid Z, Novakovid M.: The biomechanical 
characteristics of the fibula. XLIV Congress of anthropo-logical society of Yugoslavia. Programme 
and abstracts. Brus, june 2005: 91.                                                                  [0,5x3 бпда= 1,5 бпдпва] 
 
1.3.44. Karan Ž, Obradovid Z, Boza AM, Šuščevid D, Spasojevid G. DNA Identification Case Suported 
with Traditional Anthropological Method. XVIII International Symposium on Morphological 
Sciences, Belgrade, June, 5th-8th, 2005:97.                                                  [0,5x3 бпда= 1,5 бпдпва] 
 
1.3.45. Obradovid Z, Karan Ž, Šuščevid D, Stojanovid Z, Vidovid S. Epigenetic Traits on the Skulls 
from „Žitomislid“ Locality. XVIII International Symposium on Morphological Sciences, Belgrade, 
June, 5th-8th, 2005:162.                                                                              [0,5x3 бпда= 1,5 бпдпва] 
 
1.3.46. Шущшевић Д, Каран Ж, Пбрадпвић З, Барпщ И, Рамић И, Драгић С. Прилпг прпушава-
оу метпда за брзу деснп/лијеву пријентацију кпстију щаке. Кпнгрес Антрппплпщкпг друщтва 
Југпславије, Извпди саппщтеоа, Бар 25 – 29 мај 2006:51.                    [0,3x3 бпда= 0,9 бпдпва] 
 
1.3.47. Spasojevid G, Stojanovid Z., Jandrid S., Šuščevid D., Malobabid S., Karan Ž. Morphometric 
research of lobulus paracentralis in regard to sex and side of the brain. Scripta scientifica medica, 
vol. 38. suppl. 2, 2006.                                                                                        [0,3x3 бпда= 0,9 бпдпва] 
 
1.4. Рад у збпрнику радпва са наципналнпг стручнпг скупа 
1.4.1. Видпвић С, Ванек Д, Филиппвић Б, Пбрадпвић З,  Мущић Д, Нпвакпвић М, Каран Ж. 
Диверзитет нуклеарне ДНК у бпсанскп-херцегпвашкпј пппулацији. Збпрник сажетака II 
Симппзијума антрппплпга РС, Јахприна, април 2004: 49.                      [0,3x2 бпда= 0,6 бпдпва] 
 
1.4.2. Татић В, Шущшевић Д, Каран Ж,  Пбрадпвић З, Стпјанпвић З. Антрпппметрија тестиса 
шпвје-ка, Збпрник сажетака I Симппзијума антрппплпга РС, Јахприна, април 2004: 45.  
                                                                                                                                  [0,5x2 бпда= 1 бпд] 
 
1.4.3. Шущшевић Д, Каран Ж,  Пбрадпвић З, Стпјанпвић З, Видпвић С. Радиплпщка евалуација 
пстепппрпзе дугих кпстију дпоих екстремитета шпвјека. Збпрник сажетака ИИ Симппзијума 
антрппплпга РС, Јахприна, април 2004: 44.                                                   [0,5x2 бпда= 1,5 бпд] 
 
1.4.4. Каран Ж, Шущшевић Д, Пбрадпвић З.: Приказ слушаја птвпра на крпву лпбаое 
прпузрпкп-ванпг арахнпиднпм гранулацијпм. Збпрник сажетака II Симппзијума антрппплпга 
РС, Јахп-рина, април 2004: 21.                                                                                                        [2 бпда]         

 
 



1.5. Реализпван међунарпдни стручни прпјекат у свпјству рукпвпдипца прпјекта 
 
1.5.1. Каран Жељкп, Марић Милкп: ''Коига фптпграфија'' Прпјект Државне кпмисије за тра-
жеое несталих лица Владе Републике Српске и Службе тражеоа Међунарпднпг кпмитета 
црвенпг крста (ICRC), 2001. гпдине.                                                                                 [5 бпдпва] 
 
Гпре наведени аутпри реализпвали су прпјект израде коиге фптпграфија кпја је реализпвана 
у три тпма и у кпјпј су приказани идентификаципни детаљи дпступни на скелетним пстацима 
неидентификпваних жртава рата – припадника впјске и цивилнпг станпвнищтва кпји су сме-
щтани у кпстурницама у Истпшнпм Сарајеву, Баоалуци и Невесиоу. Коиге су дистрибуисане 
службама тражаоа МКЦК  и служиле су кап ппмпћнп средствп тпкпм прпцеса пресумпривне 
идентификације.  
 
1.6. Реализпван наципнални стручни прпјекат у свпјству рукпвпдипца прпјекта 
 
1.6.1. Каран Жељкп, Шущшевић Дущан, Милпрад Тппрек:, "УРЕЂАЈ ЗА БИПМЕХАНИЧКП 
ИСПИТИ-ВАОЕ КПСТИЈУ". Министарствп науке и  технплпгије Републике Српске, 2004. 
                                                                                                                                                     [3 бпда] 
 
Група гпре наведених аутпра-инпватпра уреднп и благпвременп се пријавила на расписани 
кпнкурс за суфинансираое наушнп-истраживашких прпјеката у 2004. гпдини. У исцрпнпј 
дпкументацији аутпри су пбјаснили свпј дпсадащои рад на изради патента и навели мјеста 
излагаоа и награде кпје су тпм приликпм дпбили. Такпђе су навели да би тражена матери-
јална средства искпристили за усаврщаваое  апарата (кпмпјутеризација, дигитализација и  
ппртабилнпст). Пдлукпм Министарства Науке и технплпгије бр 335-04 пд 14.п04.2004 гпдини 
прпјекат је ппзитивнп пцеоен и кап такав прихваћен и пдпбрен за израду.  
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА                                                                                                                      152,15 БОДОВА 

 

2. Стручна дјелатнпст кандидата (ппслије ппследоег избпра/реизбпра) 

 
2.1. Стручни рад у часппису наципналнпг значаја (са рецензијпм) 
 

2.1.1. Karan Ž, Karan M, Obradovid Z.: Ljekarsko uvjerenje – potreba za modernijim pristupom, 
Scripta medica br.1(suppl.) Vol. 38, 2007.                                                                                      [2 бпда] 

Љекарскп увјереое је важан медицински дпкумент јер у датпм мпменту ппстаје дпказнп 
средствп. Ппстпје ситуације када је љекарскп увјереое јединп распплпживп дпказнп 
средствп на пснпву кпјег се пстварују права какп у кривишним такп и у грађанским и другим 
ппступцима. 

2.2. Рад у збпрнику радпва са међунарпднпг стручнпг скупа 
 

2.2.1. Каран Ж., Пбрадпвић З., Шущшевић Д.:“Трагпви дјелпваоа пщтрице механишкпг пруђа 
на вратним прщљенпвима – приказ слушаја.  XLVI Кпнгрес антрппплпщкпг друщтва Југпслави-
је са међунарпдним ушещћем, Апатин, Мај-Јуни 2007, извпд саппщтеоа.                    [3 бпда] 

Тпкпм грађанскпг рата у Бпсни и Херцегпвини, на ппдрушју планине Пзрен, дјелпвала је впј-
на фпрмација састављена пд дпбрпвпљаца ппријеклпм из исламских земаља, тзв. Мучахе-



дини. Пд јуна дп септембра мјесеца 1995. гпдине, у оихпвпм зарпбљенищтву била су 64 
припадника Впјске Републике Српске те цивили са тпг ппдрушја. Сви су ликвидирани, а накпн 
тпга према распплпживим ппдацима, закппани у маспвну грпбницу на неппзнатпм лпкали-
тету. Тпкпм 2006. гпдине, пткривена је маоа маспвна грпбница на лпкалитету тзв. Ријеке Гп-
стпвића, у ппднпжју Пзрена у кпјпј су нажени скелетисани ппсмртни пстаци за кпје се прет-
ппстављалп да су пспбе кпје су биле у мучахединскпм зарпбљенищтву. ДНК анализа пптвр-
дила је да се ради п припадницима ВРС кпји су били зарпбљени пд стране мучахедина. Фп-
рензишкп антрппплпщкпм рекпнструкцијпм скелетних пстатака из пве грпбнице дпказани су 
кпмплетни скелети, пптпм скелети кпјима је недпстајала лпбаоа кпје се нису мпгле везати 
ни за једнан ппсткранијални скелет. Пве шиоенице указују на несппрнп претхпднп ппстп-
јаое веће маспвне грпбнице из кпје су ппсмртни пстаци премјещтани на вище разлишитих 
лпкалитета и закппавани у вище маоих маспвних грпбница у сврху прикриваоа трагпва пп-
шиоенпг злпшина. На вратним прщљенпвима, фпрензишкп антрппплпщкпм анализпм, утвр-
ђени су трагпви кпји недвпсмисленп упућују на типишан нашин егзекуције, карактеристишан 
за исламске фанатике. 

 

2.2.2. Недић Д., Чампара Г., Каран Ж.: Фаталнп нагоешеое срца. Други кпнгрес дпктпра 
медицине Републике Српске са међунарпдним ушещћем, Теслић мај 2011.                  [3 бпда] 

У раду је приказан врлп риједак слушај кпд кпјег се неппсредни узрпк смрти мпже дпвести у 
везу са изплпванпм туппм механишкпм ппвредпм – нагоешеом сршанпг мищића. 

УКУПАН БРПЈ БПДПВА 8 бпдпва 

 

 

 

Дјелатнпст 
Прије ппсљедоег 
избпра 

Ппслије 
ппсљедоег 
избпра 

УКУПНО 

Научна дјелатнпст 
кандидата 

43,6 15,5 59,10 

Образпвна дјелатнпст 
кандидата 

12 15,6 27,6 

Стручна дјелатнпст 
кандидата 

152,15 8 160,15 

Укупан брпј бпдпва 207,75 39,1 246,85 БОДОВА 

 

 

 

 

 



 

 
АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА, ПЕДАГОШКО-НАСТАВНА И СТРУЧНА АКТИВНОСТ  
 
Дугпгдищое искуствп у раду са студентима, др Жељкп Каран, је стекап радећи на Катедри за 
судску медицину, на предмету Судска медицина и на предмету Правна медицина на Вискпј 
щкпли Унутращоих ппслпва. Има кпректан пднпс према студеитима и савремен, аудипвизу-
елни приступ у извпђеоу наставе. У свпјству асистента, вищег асистента и дпцента активнп је 
сарађивап у наушнпистраживашкпм раду са студентима, бип је ментпр некпликп студентских 
радпва. 
 
 Др Жељкп Каран је бправип у Сједиоеним Америшким Државама, у Централнпј иден-
тификаципнпј лабпратприји америшке впјске, (AFIP-AFDIL) гдје је усвпјип иницијална знаоа 
из пбласти фпрензишких ДНК анализа, щтп је касније успјещнп имплементиранп тпкпм фпр-
мираоа ДНК лабпратприје при ЈЗУ Завпд за судску медицину Републике Српске.  
 
Др Жељкп Каран дап је знашајан дппринпс унапређеоу наставе из пбласти судске медицне 
кап и едукацији дпктпра ппрпдишне медицине из пбласти судске медиицне.  
 
Кандидат је узеп активнпг ушещћа у нпрмативнпм раду за пптребе Владе Републике Српске. 
У склппу интерреспрне радне групе Владе Републике Српске, аутпр је, Закпна п бази ппдата-
ка изврщених анализа ДНК, кпји је ступип на снагу у децембру 2012. гпдине. Такпђе, аутпр је 
Правилника п прикупљаоу, пакпваоу, трансппртпваоу, шуваоу и унущтаваоу узпрака бип-
лпщкпг матертијала, кпји је ступип на снагу у јун 2013. гпдине.  
 
 Др Жељкп Каран је фпрмирап, усппставип и ппкренуп Јавну здравствену устанпву Завпд за 
судску медицину Републике Српске, устанпву кпја никада дп сада није ппстпјала на пвим 
прпстприма. Тиме је судскпмедицинска дјелатзнпст, кпнашнп, ппдигнута на вищи, институ-
ципнални нивп. У склппу Завпда, ппред пснпвне судскпмедицинске дјелатнпсти, фпрмирап 
је Лабпратприју за фпрензишку антрппплпгију и Лабпратприју за ДНК анализе.  
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