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ППДАЦИ П КАДИДАТИМА 
 

Први кандидат 

а) Пснпвни бипграфски ппдаци  

Име и презиме: Зпран Мавија 

Датум и мјестп рпђеоа: 29.03.1965. Градщка 

Устанпве у кпјима је бип заппслен: 
Дпм здравља Скендер Вакуф 1990-1993, 
Клинишки центар Баоа Лука, Интерна клиника 
1993-дп сада 

Зваоа/радна мјеста: 
Специјалиста  интерне медицине, 
субспецијалиста гастрпентерпхепатплпг, 
наставник  на Медицинскпм факултету 

Наушна/умјетнишка пбласт: Интерна медицина 

Чланствп у наушним и струшним прганизацијама или удружеоима: Друщтвп дпктпра медицине 
РС, Кпмпра дпктпра медицине РС, Удружеое гастрпнтерплпга РС, Аспцијација 
гастрпентерплпга и хепатплпга  БиХ, АМDA (аспцијација дпктпра медицине Азије), ECCO 
(Eврппскп удружеое са Крпнпву бплест и кплитис) 

  

б) Бипграфија, диплпме и зваоа: 

Пснпвне студије 



Назив институције: Медицински факултет 

Мјестп и гпдина заврщетка: Баоа Лука, 1989. 

Прпсјешна пцјена: 8,05 

Ппстдиплпмске студије: 

Назив институције: Медицински факултет 

Мјестп и гпдина заврщетка: Бепград, 1997. 

Назив магистарскпг рада: 
”Ушесталпст налаза ХЦВ антитијела и праћеое 
тпка развпја хрпнишнпг Ц хепатитиса у 
бплесника на хрпнишнпј дијализи бубрега“ 

Ужа наушна/умјетнишка пбласт: Интерна медицина 

Прпсјешна пцјена:  

Дпктпрат: 

Назив институције: Медицински факултет  

Мјестп и гпдина заврщетка: Баоа Лука, 2007. 

Назив дисертације: 
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асцитеса примјенпм абдпминалне пункције 
наспрам диуретика“ 

Ужа наушна/умјетнишка пбласт: Интерна медицина 

Претхпдни избпри у наставна и наушна зваоа (институција, зваое, перипд): пд 1998. гпдине, 
накпн  заврщетка специјализације из интерне медицине ушествује у прпцесу наставе на 
Медицинскпм факултету и Стпматплпщкпм факултету Универзитета у Баоа Луци кап струшни 
сарадник, дпцент пд 2009. гпдине дп данас. 

 

 

 

 

 

 

 

в) Наушна/умјетнишка дјелатнпст кандидата 

1.Радпви прије ппследоег избпра 



1.1.Наушна мпнпграфија наципналнпг знашаја 

 

1.1.1. Мавија З.  Абдпминална пункција. У: Интервентни ппступци у медицини. Александар М. 
Лазаревић, уредник. 77-81. Нарпдна и Универзитетска библиптека Републике Српске, Баоа 
Лука,  2005.  

                                                                                                                                    [10 бпдпва]                                                                                                                                                                                

1.2. Пригинални наушни рад у шасппису наципналнпг знашаја  

1.2.1. Мавија 3, Гплубпвић Г, Ђукић Н, Тпмащевић Р. Дпминантна кпмпликација у првпј 

декпмпензацији цирпзе јетре. Scr Med 2003; 34(2):91-95.                              

                                                                                                                          [0,75x6 бпдпва=4,5 бпдпва] 

                                                                                                                                   

1.2.2. Мавија З. Патплпщке вриједнпсти бипхемијских тестпва у декпмпензпванпј цирпзи јетре. 

Scr Med 2004; 35(1):31-35.                                                                                   

                                                                                                                                                     [6 бпдпва] 

1.2.3 Гплубпвић Г,Мавија З. Ђукић Н, Тпмащевић Р. Варикпзитети једоака у декпмпензпванпј 

цирпзи јетре.Scr Med, 2006; 37(2):83-86.                                                                                  

                                                                                                                        [0,75x 6 бпдпва=4,5 бпдпва]                                                               

 

1.2.4. Мавија З. Смртнпст у првпј декпмпензацији цирпзе јетре. Meдицинар; 2008;9/10: 38-42. 

                                                                                                                                                      [6 бпдпва]                                                                                                                                                       

                                                                                                                               

 1.3.Наушни рад на скупу међунарпднпг знашаја щтампан у  збпрнику извпда радпва   

1.3.1.Мавија М, Кпзпмара Р, Уншанин Ж, Мавија З, Прерадпвић М, Игоатић Е. Прпмјене на 
пшнпм дну кпд бплесника са хрпнишнпм  бубрежнпм инсуфицијенцијпм, Коига сажетака ХV 
Кпнгреса пфталмплпга Југпславије, Златибпр ,2002:п55.                                                                                                                       

                                                                                                                           [0,3x3 бпдпва=0,9 бпдпва]                                                                                                                                     

 

                                                                                                                             

УКУПАН БРПЈ БПДПВА      31,9                                                                                                                                                                         

2.Радпви ппслије ппследоег избпра 

2.1.Наушна мпнпграфија међунарпднпг знашаја 



2.1.1. Мавија З. уредник. Исхпд терапије асцитеса, Задужбина Андрејевић, Бепград 2009. 

У мпнпграфији аутпр је вепма темељнп размптрип кпмплексну етиппатпгенезу и терапију 
асцитеса. Изнесенп је  све щтп је везанп за прпблематику асцитеса кап и дилеме кпје указују на 
тещкпће кпје ппстпје у терапији. Брпјни су и разлишити прпблеми у лијешеоу асцитеса и ппстпје 
кпнтрпверзни ставпви п кпмпаративним преднпстима и недпстатцима. Асцитес представља 
тешнпст кпја се накупља у слпбпднпј трбущнпј дупљи ппд дејствпм разних фактпра а мпже се 
разликпвати пп свпм саставу у зависнпсти пд ппријекла тј. узрпка настанка.  Пписане су 
актуелне теприје ствараоа асцитеса и фактпри кпји ушествују у ретенцији натријума. 
Представљена је ппдјела асцитеса пбзирпм на кплишину присутне слпбпдне тешнпсти. У 
клинишкпј пракси терапија асцитеса је у већини слушајева незадпвпљавајућа, и праћена шестп 
мнпгпбрпјним кпмпликацијама. Упбишајени терапијски прптпкпл ппдразумијева мирпваое, 
рестрикцију унпса натријума и диуретике, ппјединашнп или у кпмбинацији. Накпн 
прплпнгиране примјене пвих лијекпва и лпщег терапијскпг пдгпвпра пдлушујемп се за 
абдпминалну пункцију. У клинишким услпвима изврщена је кпмпарација  ефикаснпсти исхпда 
терапије асцитеса примјенпм абдпминалне пункције наспрам диуретика с циљем да се да 
дппринпс у терапијскпм рјещаваоу прпблема асцитеса. У терапијскпј ефикаснпсти је 
ппсматрана ппднпщљивпст терапије, ефикаснпст примјеоене метпде лијешеоа, трајаое 
терапије и глпблна пцјена исхпда лијешеоа асцитеса. Највећи прпценат бплесника терапијски 
прптпкпл је ппднип без тегпба кап и  евентуалних кпмпликација кпје се мпгу јавити тпкпм 
терапије асцитеса. У групи бплесника лијешених абдпминалнпм пункцијпм ппстигнут је знатнп 
бпљи ефекат терапије, дужина хпспитализације је знатнп краћа кап и глпбална пцјена 
ефикаснпсти у пднпсу на групу лијешених абдпминалним пункцијама. Стпга абдпминална 
пункција треба бити укљушна у прву линију терапије асцитеса у стадијуму 3+, и 4+. Ппщтпваое 
терапијских преппрука и оихпва примјена у свакпдневнпм клинишкпм раду пмпгућују 
уједнашен став терапије асцитеса. Резултати истраживаоа дппринпсе  бпљем разумијеваоу  
асцитеса. Мпнпграфија представља знашајнпм дппринпс на ппљу хепатплпгије и има 
релевантан  знашај у свакпдневнпм раду клинишара.  

                                                                                                                                                         [15 бпдпва ] 

2.2.Пригинални наушни рад у впдећем наушнпм шасппису међунарпднпг знашаја 

 

2.2.1. Zerem E, Imamovd  G, Latid F, Mavija Z.  Prognostic value of acute fluid collections diagnosed 
by ultrasound in the early assessment of severity of acute pancreatitis.  J Clin Ultras, 2013:41(4):203-
209. 

Циљ рада је евалуација прпгнпстишкпг знашаја акутне кплекције тешнпсти кпја је 
дијагнпстикпвана кпнвенципналним ултразвукпм у ранпј прпцјени тежине акутнпг 
панкреатитиса. Тпк акутнпг панкреатитиса варира пд благих , сппнтанп разријещених фпрми с 
једне стране, и  тещких некрптизирајућих фпрми с друге стране. Мпрталитет кпд пве друге 
фпрме акутнпг панкреатитиса се креће пд 10 дп 50%. Акутни панкреатитис мпже бити аспциран 
са мултипрганским пщтећеоима и лпкалним кпмпликацијама пппут акутне кплекције тешнпсти 
у трбуху, панкреатишне некрпзе, псеудпцисте или апсцеса. Акутни панкреатитис је вепма 
кпмплексна бплест и упркпс ппстпјаоу јасних критеријума није лак и једнпставан задатак 
пдредити предиктивне фактпре даљег тпка бплести. Испитиванп је 128 пацијената са акутним 
панкреатитиспм између марта 2006 гпдине и марта 2011. Предиктпр тежине бплести је 
велишина кплекције тешнпсти. Прпцјеоиван је исхпд бплести и мпгућнпст развпја 
кпмпликација. Абдпминални ултразвук,  кпмпјутеризпвана тпмпграфија и панкреатитис 
специфишни клинишки и лабпратпријски  налази су кприщтени у испитиваоу. Акутна кплекција 
тешнпсти је ппвезана са кпмпликацијама (п<0,001), Balthazar grade (п=0,004), Ranson score 



(п<0,0001),  главни клинишки,радиплпщки и бипхемијски параметри су знашајни  за предикцију 
кпмпликација акутнпг панкреатитиса (п<0,05). Униваријантна лпгистишка регресија такпђе је 
ппказала сигнификантну ппвезанпст између велишине кплекције тешнпсти и присутних 
кпмпликација (OR 4,4; 95% CI 2,5-7,6). Препстала акутна кплекција тешнпсти има прпгнпстишки 
знашај за развпј кпмпликација и кплекција тешпсти са 88% сензитивнпсти и 82% специфишнпсти. 
Кпнстатује се да је акутна кплекцијa тешнпсти  ппвезана са клинишки тпкпм акутнпг 
панкреатитиса и представља предиктпр тежине бплести.   

                                                                                                                             [0,75х12 бпдпва=9 бпдпва ] 

                                                                                    

2.3.Пригинални наушни рад у шасппису међунарпднпг знашаја 

 

2.3.1. Mavija Z, Mavija M, Zerem E. Gastroesophageal reflux disease (GERD): ethiopathogenesis and 
clinical significance. Bosnian Journal of Basic Medical Sciences, 2011;11 (suppl. 1):108-110. 

Циљ рада је дефинисати гастрпезпфагеалну рефлуксну бплест и утврдити кпји су данащои 
дијагнпстишки и терапијски стандарди кап и будуће  терапијске перспективе за бплеснике са 
ГЕРБ-пм.Гастрпезпфагелана рефлуксна бплест (ГЕРБ) је једна пд шестих ацид-релатед бплести.  
ГЕРБ се дијагнпстикује у 20% адултне пппулације са диспептишним симптпмима, 36-44%  
адултних има најмаое једнпм мјесешнп жгаравицу, а прекп 7% дневнп, знаке рефлукснпг 
езпфагитиса има пкп 7% симптпматских бплесника. У развијеним земљама укупна преваленца 
симптпматских рефлукса је 5%,  а ерпзивнпг езпфагитиса пкп 2% кпд симптпматских бплесника. 
Анализирани  су ппдаци из литературе с циљем ппстављаоа пптималнпг  дијагнпстишкпг и 
терапијскпг приступа лијешеоу ГЕРБ-а. Патпфизиплпщки механизми рефлукснпг езпфагитиса су 
слпжени. Данас се највећи знашај придаје неурпмускуларним ппремећајима на нивпу дпоег 
езпфагеалнпг сфинкетра (ДЕС), и тп краткптрајним, сппнтаним, прплазним релаксацијама ДЕС-а 
(transient LESR-s). ГЕРБ је пбпљеое са шестим рецидивима и виспкпм преваленцијпм 
кпмпликација (улкуси једоака 5%, стриктуре 4-20%, развпј Баретпвпг једоака 8-20).  
Ендпскппија је данас иницијална метпда за испитиваое бплесника у практишним и клинишким 
услпвима. Лпс Анђелес (ЛА) класификација пписује степене тежине езпфагитиса (А дп Д), и 
базирана је на екстензивнпсти езпфагеалних лезија. Брпјне студије су дпкументпвале 
ефикаснпст инхибитпра прптпнске пумпе у кпнтрпли симптпма ГЕРБ-а и цијељеоу запаљенских 
прпмјена на једоаку.    

                                                                                                                                                              [10 бпдпва] 

 

2.3.2. Zerem E, Pavlovid-Čalid N, Sušid A, Mavija Z, Bevanda M. Minimally invasive management of 
acute necrotizing  pancreatitis. Bosnian Journal of Basic Medical Sciences, 2011:11(suppl. 1):186-191. 

 

Циљ рада је анализа перкутане катетер дренаже у терапији некрптишнпг панкреатитиса. Пкп 
10% сп 20% пацијената са акутним панкреатитиспм развије тещку бплест кпја се карактерище 
интрапанкреатишнпм или перипанкреатишнпм некрпзпм.  У тещким фпрмама некрптизирајућег 
панкреатииса стппа мпрталитета се креће пд 10% дп 40%, и ппсебнп је виспка (прекп 50%) када  
је некрпза инфицирана, прати је сепса и мултипрганска пщтећеоа. Пдгпварајући третман 
инфициране панкреатишне некрпзе представља субјект већине расправа.  Ппједини аутпри 
сматрају да je oтвпрена хирургија и неппсредна хирурщка некректпмија  златни стандард за 



пацијенте са инфициранпм панкреаснпм некрпзпм. Недавнп, минималнп инвазивни третман 
кпристећи кпнзервативни третман или дренажну терапију је инвплвиран у третман 
некрптизирајућег инфициранпг панкреатитиса. Перкутана, ппд кпнтрплпм впђена катетер 
дренажа јесте једна важна ппција  кпја мпже бити ефективна када се кпристи сама, или када је 
дпдатак пперативнпј интервенцији. У пвпм раду  су приказане  дијагнпстишке карактеристике 
акутнпг панкреатитиса, технике перкутане  дренаже, индикације, исхпд и кпмпликације 
ултразвушнпг перкутанпг третмана акутнпг некрптизирајућег панкреатитиса. Ппд кпнтрплпм 
впђена катетер дренажа кплекције тешнпсти пкп панкреаса у пацијената са акутним 
некрптизирајућим панкреатитиспм је важна терапијска ппција билп сама или кап дпдатна у 
хирурщкпм захвату. Успјещан перкутани третман некрптишне кплекције зависи пд некпликп 
важних фактпра. Катетер треба  пставити на мјесту некпликп недеља, ппнекад и мјесеци, дпк 
траје праћеое, стпга терапија  бплесника са акутним панкреатитиспм захтјева 
мултидисциплинарни приступ.                  

                                                                                                                                    [0,5х10 бпдпва=5 бпдпва]      

 

2.3.3. Mavija M, Jaкšid V, Mavija Z, Markid B, Nela R, Ljubojevid V. Udruženost dijabetičke 
retinopatije i dijabetičkog makularnog edema. Acta ophthalmologica,(u štampi). 

 

Дијабетишка ретинппатија је један пд шетири најшещћа узрпка слјепила а впдећи узрпк слјепила 
кпд раднп сппспбнпг станпвнищтва. Циљ рада је утврдити удруженпст дијабетишке 
ретинппатије (ДР) и дијабетишке макулппатије према клинишки јаснп дефинисанпм типу. 
Метпде: прпспективна студија пресјека спрпведена на пдабиру  100 бплесника са дијабетишкпм 
ретинппатијпм и макуларним едемпм на истпм пку. Узпрак је укрщтен пп пплу (пп 50 
мущкараца и жена) и пп типу дијабетишке ретиппатије ( 50 бплесника са непрплиферативнпм- 
НПДР и прплиферативнпм дијабетишкпм ретинппатијпм-ПДР). Сви пацијенти су 
интердисциплинарнп пптпунп клинишки и пфталмплпщки пбрађени. Резулати: пацијенти су 
били прпсјешне живптне  дпби 60,9±11,4 гпдина. Кпд бплесника са непрплиферативнпм  
ретинппатијпм највище оих је ималп умјерени степен ретинппатије, а кпд бплесника са 
прплиферативнпм ретинппатијпм највище  их је билп са ретинппатијпм виспкпг ризика. 
Најзаступљенија фпрма макулппатије је била дифузна макулппатија кпд 43 бплесника или 43% 
(x² 20.104; дф3; п<0,01). Фпкалну макулппатију је ималп 37 бплесника или 37%, исхемишку 12 
бплесника или 12%, а мијещану 8 бплесника или 8%. Ппредећи налаз ппјединих пблика 
дијабетишке макулппатије према ппсматраним групама НПДР у пднпсу на ПДР, резултат је бип 
следећи: фпкална макулппатија 52%(26/50)  кпд НПДР,  а у пднпсу  на 22% (11/50) кпд ПДР, 
дифузна макулппатија кпд 44% (22/50) НПДР у пднпсу на 42%(21/50) кпд  ПДР,а мјещпвита 
макулппатија кпд 4%(2/50)  кпд НПДР у пднпсу на 16%  (6/50) кпд ПДР. Ппједини типпви 
макулпаптије се јављају шещће уз пдређене степене НПДР (x² 20.448; дф6; п 0,02),  или уз ПДР 
(x² 23.482; дф6; п< 0,01), Степен тежине клинишкпг исппљаваоа дијабетишке ретинппатије и 
макулппатије су у директнпј кпрелацији.  

 

                                                                                                                                    [0,3х10 бпдпва=3 бпда] 

 

2.4.Пригинални наушни рад у шасппису наципналнпг знашаја 



 

2.4.1.Мавија З, Вушић М, Мавија М. Ушесталпст плеуралнпг излива кпд пацијената са асцитеспм. 
Часппис удружеоа пулмплпга Републике Српске “Respiratio”, (у щтампи).  

Асцитес представља тешнпст кпја се накупља у слпбпднпј трбущнпј дупљи ппд дејствпм разних 
фактпра. Пацијенти са асцитеспм шестп имају ппремећај плућне функције. Плеурални изливи су 
једна пд знашајних кпмпликација кпје прате асцитес. Циљ рада је утврдити ушесталпст 
плеуралнпг излива кпд пацијената са асцитеспм и анализирати пснпвне епидемиплпщке 
карактеристике пацијената. У истраживаое је укљушенп 60 пацијената са асцитеспм. Сви 
пацијенти су кпмплетнп интернистишки пбрађени, урађена им је стандардна радипграфија 
тпракса кап и дијагнпстишка пункција асцитеса. Пд укупнпг брпја пацијената представника 
мущкпг ппла је 75%, средоа живптна дпб испитаника је изнпсила 58,6±10,5 гпдина. Дијагнпза 
цирпзе јетре је верификпвана кпд 88,3% (53/60) пацијената са асцитеспм, дпк је дијагнпза кпд 
11,7% (7/60)  пацијената са асцитеспм била малигна бплест. Пд субјективних тегпба, на ппщту 
слабпст се жалилп  74,9% испитаника, гущеое је билп присутнп кпд 21,7% испитиваних, дпк су 
рефлуксни симптпми били присутни кпд 3,4% испитаника. Плеурални изливи су утврђени кпд 
11,7% испитаника. Плеурални изливи су шеста кпмпликација кпд пацијената са асцитеспм. 
Велики асцитес и плеурални изливи имају знашајан утицај на плућну функцију. 

                                                                                                                                [0,75х 6 бпдпва=4,5 бпдпва] 

 

2.4.2. Грбић С, Мавија З, Ваоа Тпмић, Александра Грбић. Кпрелација плућних и ванплућних 
пбпљеоа са карцинпмпм плућа. Часппис удружеоа пулмплпга Републике Српске “Respiratio“, 
(у щтампи). 

Карцинпм плућа је впдећи  узрпк смртнпсти щирпм свијета. Ранп пткриваое карцинпма плућа 
је пд сущтинскпг знашаја за терапију, при шему су скрининг прпграми вепма знашајни.  
Анализирајући пущеое цигарета међу пбпљелим ппкущали смп да јпщ једнпм недвпсмисленп 
дпкажемп уску ппвезанпст пущаша са карцинпмпм плућа. Анализпм најшещћих ранијих 
пбпљеоа требамп дати пдгпвпр на ппвезанпст са пбпљеваоем пд карцинпма плућа. У анализи 
је укљушена  пплна и старпсна структура испитаника, кап и студија клинишких манифестација 
карцинпма плућа у кпјпј желимп прпнаћи кпји је впдећи симптпм у бплесника са карцинпмпм 
плућа. Испитивана су 252 пперисана бплесника са карцинпмпм плућа прпсјешне старпсти 56,4 
гпдине. Мущкараца је пд укупнпг брпја испитаника билп 82,9% (209) а жена 17,1% ( 43). Већина 
испитаника су активни пущаши (92,5%), дпк је самп 7,5% испитаника негиралп пущеое. 
Најшещћи симптпми кпд испитаника су били кащаљ (29%),  диспнеја (12%), хемпптизије (6%), и 
бпл у грудима ( 13%). Други симптпми се у знашајнп маоем прпцету срећу. Кпд  испитаника су 
верификпване претхпдне и придружене плућне бплести,  и тп кпд  1,5% (4/252) испитаника  
туберкулпза, кпд 1,1% (3/252) хрпнишна пбструктивна бплест плућа, кпд 0,3 (1/252)  карцинпм 
кплпна и кпд 3,1 (8/252) испитаника улкусна бплест. Пущеое цигарета је ускп ппвезанп са 
пбпљевaоем пд карцинпма плућа  и  других бплести, кап щтп је улкусна бплест.   

                                                                                                                                                              [6 бпдпва] 

 

 

 



2.4.3.Мавија З. Мавија М. Кпмпарација абдпминалне пункције и диуретика тпкпм терапије 
асцитеса. Scripta medica, (у щтампи). 

У клинишкпј пракси терапија асцитеса је у већини слушајева незадпвпљавајућа и шестп праћена 
мнпгпбрпјним кпмпликацијама. Тпкпм терапије мпгу се јавити разлишити прпблеми у вези са 
примјеоенпм терапијскпм метпдпм. Циљ рада је бип да се изврщи кпмпарација абдпминалне 
пункције и диуретика кпд двије хпмпгене групе испитаника ради утврђиваоа ппднпщоивпсти 
и ефикаснпсти примјеоенпг пдгпварајућег терапијскпг прптпкпла. Испитиванп је укупнп 60 
пацијената са асцитеспм у стадијуму 3+ и 4+, кпји су ппдијељени у двије групе. Прва група је 
лијешена абдпминалнпм пункцијпм вище пута недјељнп, дпк је друга група испитаника 
лијешена диуретицима билп мпнптерапијски или кпмбинпванп. Највећи брпј испитаника 
(86,7%) је примјеоени терапијски прптпкпл ппднип без тегпба. На бплпве у трбуху се жалилп 
6,7% испитаника, гршеве 3,3% , малаксалпст 1,7% и мушнину 1,7%, без статистишки знашајне 
разлике између двије групе испитаника (п>0,05). Регистрпване тегпбе су биле благпг (5%) дп 
умјеренпг степена (8,3%), дпк је у самп 1,7% бплесника из групе лијешених абдпминалним 
пункцијама регистрпвана кпмпликација у виду цуреоа асцитеса на мјесту пункције. Нема 
статистиши знашајне разлике између група испитаника у пднпсу на степен тегпба и кпмпликције 
примјеоене терапије асцитеса (п>0,05). У хпспиталним услпвима абдпминална пункција и 
диуретска терапија се једнакп дпбрп ппднпсе. Евентуалне пптенцијалне ппаснпсти пд терапије 
асцитеса се мпгу смаоити на најмаоу мпгућу мјеру интензивним праћеоем пацијента. 

 

                                                                                                                                                               [6 бпдпва] 

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                

 

2.5. Увпднп предаваое пп ппзиву на наушнпм скупу међунарпднпг знашаја, щтампанп у 
збпрнику извпда радпва 

 

 

 

2.5.1. Трећи кпнгрес Аспцијације гастрпентерплпга и хепатплпга Бпсне и Херцегпвине са 
интернаципналним ушещћем, Баоа Лука, 23-26 септембар 2009. Назив  предаваоа на  српскпм 
језику: Дијагнпстика и терапија ГЕРБ-а. 

                                                                                                                                                           [3 бпда] 

 

2.6. Наушни рад на наушнпм скупу међунарпднпг знашаја,  щтампан у цјелини 

2.6.1.  Мавија З. Улпга гастрпентерплпга у впђеоу пбпљелпг пд дијабетеса  типа 2.  Коига 
сажетака 1. Кпнгреса дијабетплпга Републике Српске са међунарпдним ушещћем, Баоа Лука, 
2013:п 140.                                                                                                                                                       

Исппљаваое дијабетесне аутпнпмне  неурппатије на прганима дигестивнпг тракта пзнашава се 
кап дијебетесна гастрпентерппатија. Синдрпм дијабетесне гастрпентерппатије а прије свега 



свега гастрппарезе се везује за ппремећај мптилитета гпроег дијела гастрпинтестиналнпг 
тракта  и ппсљедица је пщтећеоа  вагуса. Међутим, није јасан утицај лпкалних хпрмпна 
дигестивнпг  тракта, пднпснп регулатпрних пептида кпји имају инхибитпрни ефекат (глукагпн, 
гастрин, секретин, хплецистпкинин) и пептида кпји имају улпгу прпмптпра и стимулатпра 
перисталтике (мптилин). На гастрппарезу ппсумоамп на пснпву карактеристишних сметои: 
мушнина, губитак апетита, брз псјећај ситпсти и бпл у епигастријуму накпн узимаоа хране. 
Неријеткп кпд бплесника налазимп прпливе и/или затвпр кпји се измјеоују. Све пвп прати и 
нестабилна регулација дијабетеса, нарпшитп већа ушесталпст хиппгликемија (вище пд двије 
недјељнп). Дијагнпза се ппставља на пснпву рендгенплпщкпг, ендпскппскпг и налаза 
гастрпинтестиналне манпметрије. Кпнашнп ппстављаое дијагнпзе дијабетесне 
гастрпентерппатије захтијева искљушиваое мпгућнпсти ппстпјаоа других бплести дигестивнпг 
тракта. Нажалпст, мпрамп нагласити да дпсадащоа терапија пвих кпмпликација није дала 
задпвпљавајуће резултате. Пд медикамената се кпристе слиједећи препарати: бетанехпл, 
метпклппрамид, цисаприд и бензимидазпл.                                                              

 

                                                                                                                                                           [5 бпдпва] 

2.7. Наушни рад на наушнпм скупу међунарпднпг знашаја,  щтампан у збпрнику извпда радпва 

 

 

2.7.1. Маvija M, Mavija Z, Jakšid V, Milenkovid S, Risimid D, Unčanin Ž. Diabetic retinopathy and 
maculopathy with metabolic syndrome. X Congress of Croatian Ophthalmological Society with  
international participated, Vodice, 2010: Abstract CD. 

                                                                                                                                  [0,3x3 бпдва=0,9 бпдпва] 

 

 

 

2.7.2.Мавија М. Jакщић В, Мавија З, Миленкпвић С, Рисимић Д, Стаменкпвић М, Смпљанпвић-
Скпшић С. Удруженпст прплиферативне дијабетишке ретинппатије и мпжданпг удара. Коига 
сажетака ХI Кпнгрес пфталмплпга Србије, Субптица, 2010:28-29. 

     

                                                                                                                             [0,3x3 бпдпва=0,9 бпдпва] 

 

2.7.3.Мавија М. Мавија З, Миленкпвић С, Стаменкпвић М, Спремп С, Јакщић В. Синдрпма 
Гплденхар-приказ слушаја. Коига сажетака ХI Кпнгрес пфталмплпга Србије, Субптица, 2010:49-
50.  

                                                                                                                                  [0,3x3 бпдпва=0,9 бпдпва] 

 

2.7.4.Мавија М. Мавија З, Миленкпвић С,Вукща Д, Стаменкпвић М, Миланпвић Н, Уншанин Ж, 



Кисјан М. Ocular ischaemic sy. Коига сажетака ХII Кпнгрес пфталмплпга Србије, Aранђелпвац, 
2011:74. 

                                                                                                                                  [0,3x3 бпдпва=0,9 бпдпва] 

 

 

2.7.5.Мавија М. Мавија З, Миленкпвић С, Јакщић В, Стаменкпвић М, Вукща Д, Стаменкпвић Д. 
Евалуација стадијума хипертензивне ретинппатије кпд бплесника са хрпнишнпм бубрежнпм 
инсуфицијенцијпм. Коига сажетака  ХII Кпнгрес пфталмплпга Србије, Aранђелпвац, 2011:76. 

 

 

                                                                                                                                 [0,3x3 бпдпва=0,9 бпдпва] 

 
 
2.7.6. Mavija M, Mavija Z, Мilenkovid S, Smoljanovid S, Ignjatid E, Stamenkovid S. Systemic 
hypertension and association with diabetic retinopathy and maculopathy changes. XII Serbian  
ophthalmology congress with internationally participated, Aranđelovac, 2011:77. 
 

                                                                                                                                  [0,3x3 бпдпва=0,9 бпдпва] 

 

                                                                                                                                                                                                                                                    

2.8. Наушни рад на наушнпм скупу наципналнпг знашаја,  щтампан у  збпрнику извпда радпва 

 

 

2.8.1. Мавија З, Мавија М, Кпстић М, Сладпјевић Т. Евалуација бипхемијских параметара у 
серуму тпкпм терапије асцитеса. Коига сажетака 2. Kпнгрес  дпктпра медицине Републике 
Српске, Теслић, 2011:п-180. 

                                                                                                                                     [0,75x1 бпд=0,75 бпдпва] 

 

УКУПАН БРПЈ БПДПВА       72,8  

г) Пбразпвна дјелатнпст кандидата 



 Пбразпвна дјелатнпст прије ппследоег избпра 

 

1.1. Рецензирани универзитетски учбеник кпји се кпристи у земљи 

 

1.1.1.Мавија З. Ппремећаји дигестивнпг тракта. У: Патплпщка физиплпгија. Милијан 
Калущевић, уредник. 233-277. Медицински факултет Баоа Лука, Баоа Лука, 2002.     

                  

                                                                                                                                                         [6  бпдпва]  

 

 

Прпфесипнaлна активнпст на Универзитету 

 

Дугпгпдищое искуствп у раду са студентима, др Зпран Мавија је стекап радећи на Катедри 
Интерне медицине, на предмету Интерна медицина. Накпн пплагаоа специјалистишкпг испита  
у свпјству струшнпг сарадника успјещнп ушествује  у прганизпваоу и извпђеоу практишне 
наставе из предмета Интерна медицина за студенте медицине и  стпматплпгије. У педагпщкпм 
раду се истише кап предаваш и инструктпр у савладаваоу вјещтина и метпда прегледа у 
едукацији студената. Има кпректан пднпс према студентима и савремен приступ у извпђеоу 
вјежби и семинара. Накпн бправка на усаврщаваоу из ендпскппскпг ултразвука у Оемашкпј 
2007 гпдине, пстварип је знашајну  сарадоу са кплегама кап и пренпщеое знаоа и вјещтина 
студентима. Kап истраживаш ушествпвап је у међунарпдним наушним прпјектима, кпји су 
пмпгућили праћеое савремених трендпва развпја  у Интернпј медицини из пбласти 
гастрпентерпхепатплпгије. Пд 2009. гпдине када је изабран у зваое дпцента на Катедри 
успјещнп извпди тепријску и практишну наставу. Активнп ушествујући знашајнп дппринпси 
наушнпм раду студената, ппстдиплпмаца и млађих кплега, уже наушне пбласти Интерна 
медицина. 

                                                                                                                                                                       

 

 

                                                                                                                                                              [2 бпда] 
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2.Радпви ппслије ппследоег избпра    

2.1.Рецензирани универзитетски учбеник кпји се кпристи у земљи 

 

2.1.1. Мавија З. Бплести јетре, жушне кесице и жушних путева. У Ђуканпвић Љ, уредник.Интерна 
медицина за студенте студијскпг прпграма Здравствена оега, Медицински  Факултет Фпша, 
Истпшнп Сарајевп;2011, пп 261-285. 

 

Дпц. др Зпран Мавија, је  уредник ппглавља ппд наслпвпм: Бплести јетре, жушне кесице и 
жушних путева. Ппзнаваое узрпка, симптпма, лијешеоа, а нарпшитп мпгућнпст спрешаваоа 
бплести јетре је пд изузетне важнпсти.Приказане су бплести јетре кпје су класификпване према 
прирпди патплпщкпг прпцеса и релеванте клинишке слике. У увпднпм дијелу пписани су пснпви 
анатпмије и физиплпгије јетре кап и дијагнпстишки ппступци. Акутнп и хрпнишнп запаљеое 
јетре су пбрађени у пднпсу на специфишнпсти етиппатпгенезе, клинишке слике и терапијских 
мпдалитета. Ппсебна пажоа је ппсвећена  оези  бплесника кап  и мјерама превенције пбзирпм 
на кпнтагипзнпст пвих бплесника и преваленцију бплести. Убрзани развпј дијагнпстишких и 
терапијских метпда урпдип је знашајним ппвећаоем преживљаваоа и ппбпљщаоа квалитета 
живпта пбпљелих. Бплести жушне кесице и жушних путева су анализиране  при шему су  
најшещђе бплести кап: жушни каменци, запаљенски прпцеси и тумпрске лезије  сагледане  у 
цјелпсти. Анамнеза, физикални преглед, лабпратпријске анализе и класишни рендгенски 
прегледи (перпрална и интравенска хплецистпхплангипграфија) су незамјенљиви у 
дијагнпстици пвих пбпљеоа. Ултразвук абдпмена, кпмпјутеризпвана тпмпграфија, 
хепатпбилијарна сцинтиграфија, перкутана трансхепатишка хплангипграфија (ПТЦ) и 
ендпскппска ретрпградна хплангипграфија (ЕРЦП) пмпгућују да се са великпм сигурнпщћу 
ппстави дијагнпза бплести. Учбеник је пп пбиму и садржају  знашајнп пбпгатип студијски 
прпграм Здравствена оега  и пмпгућип студентима прпушаваое прпблема бплести  
хепатпбилијарнпг систем. Тиме је пдгпвприп пптребама савремене медицине, а истпвременп 
пмпгућип студентима да их науши какп да прате развпј савремених медицинских дпстигнућа. 

 

    

                                                                                                                                                       [6 бпдпва ]       

 

2.2.Члан кпмисија за пдбрану дпктпрске дисертације 

 

 

2.2.1. Члан кпмисије за пцјену и пдбрану дпктпрске тезе Мр сц др. Предрага Јпванпвића на 
Медицинскпм факултету Универзитета у Баоа Луци ппд називпм “ Предиктивни скпрпви за 
терапеутску ендпскппску ретрпградну хплангипграфију у пацијената са сумопм на 
хпледпхплитијазу“ (2012).  

 

                                                                                                                                                               [3 бпда] 



2.3.Члан кпмисија за диплпмски  master рад na Медицинскпм факултету 

 

2.3.1. Тепић Милијана: Утицај нивпа хемпглпбина А1ц на тип и степен дијабетишке 
ретинппатије, 2013. 

                                                                                                                                                               [1 бпд] 

 

2.3.2. Шуљак Таоа: Удруженпст диајбетишке ретинппатије и других микрпваскуларних 
кпмпликација, 2013.      

                                                                                                                                                               [1 бпд] 

 

 

 

Прпфесипнална активнпст на Универзитету  

 

 

 

Пд 2009. гпдине када је изабран у зваое дпцента на Катедри интерне медицине сампсталнп 
извпди наставу на три студијска прпграма Медицинскпг факултета (Медицински, 
Стпматплпщки, Здравствена оега), те  наставу за специјализанте  Интерне медицине. Успјещнп 
извпди наставу кпристећи савремена наставна  средства и најнпвију литературу, а према 
пцјени студената предаваоа су пцијеоена виспкпм пцјенпм. Дпбра кпмуникација са 
студентима пмпгућава виспк квалитет наставе на пбпстранп задпвпљствп и ментпра и кплега. У 
свпјству дпцента  сарађује у наушнпистраживашкпм раду са студентима кпји свпје радпве 
излажу на студентским међунарпдним кпнгресима представљајући Универзитет у Баоа Луци. 
Резултати струшнпг и наушнпг рад виде се и у пбјаљиваоу радпва у дпмаћим и страним 
шаспписима. Активнп ушествујући, дппринпси релевантнпм наушнпм раду студената, 
ппстдиплпмаца и млађих кплега, уже наушне пбласти Интерна медицина, такп да има  знашајан 
ппзитиван утицај на  унапређеое прпцеса наставе. Знашајнп дппринпси бпљпј едукацији 
студената и уппзнаваоу са најнпвијпм дпстигнућима и ставпвима у Интернпј медицини.  

 

 

                                                                                                                                                               [2 бпдa] 
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д) Струшна дјелатнпст кандидата: 

1.Струшна дјелатнпст прије ппследоег избпра 

1.1. Струшни радпви прије ппследоег избпра щтампани у апстракту 
                                                                                                                            

 

1.1.1.Мавија М, Мавија З, Јакщић В, Уншанин Ж, Мацанпвић М, Кисјан М. Хипертензивна 
ретинппатија у хрпнишнпј реналнпј инсуфицијенцији, Коига сажетака IХ Кпнгрес пфталмплпга 
Србије, Златибпр, 2008: п15.        

                                                                                                                        [0,3x3 бпдпва=0,9 бпдпва] 

1.2.Реализпван међунарпдни струшни пепјекат у свпјству рукпвпдипца прпјекта 

 

1.2.1. Прпјект "Пилптска, двпструкп слијепа, кпнтрплисана плацебпм, рандпмизирана, 

паралелнп групна, студија фиксне дпзе да би се прпцијенила ефикаснпст, безбједнпст и 

тплерантнпст средства ИБД на 30 пацијената кпји бплују пд улцерпзнпг кплитиса " у склппу 

мултицентришнпг испитиваоа у Royal Berkshire Hospital UK. Мавија Зпран, рукпвпдилац 

прпјекта у Републици Српскпј., 2004.  

                                                                                                                                                          [5 бпдпва] 

1.3.Реализпван наципнални струшни прпјекат у свпјству сарадника на прпјекту 

                                                                                                                                           

1.3.1. Прпјект пснпвнп здравствп( Basic Health Project) , кпмппнента- Акредитацја и пбезбјеђеое 
квалитета, финансиран пд стране Свјетске банке. Министарствп здравља и спцијалне защтите 
Републике Српске, 2004. гпдине 

Др Зпран Мавија, шлан тима за израду клинишких впдиша за тимпве ппрпдишне медицине у 
примарнпј здравственпј защтити у Републици Српскпј. Аутпр је три впдиша из пбласти 
гастрпентерплпгије: впдиш за диспепсију, впдиш за гастрпезпфагеални рефлукс, впдиш за 
пептишки улкус.                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                 [1 бпд] 
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Струшна дјелатнпст ппслије ппследоег избпра 

 
2.1.Струшни радпви у шасппису међунарпднпг  знашаја (са рецензијпм) 
 

2.1.1. Zerem, Imamovid G, Mavija Z, Haračid B. Comments on the article about correlation between 
computerized tomography and surgery in acute pancreatitis. World J Gastroenterolog, 
2011;17(3):407-408. 

Анализирана је мпгућнпст кпмпјутеризпване тпмпграфије (КТ) у пписиваоу карактеристика 
перипанкреатишне кплекције тешнпсти  кпје су нађене при хирурщкпј интервенцији. Резултати 
студије ппказују да је већина перипанкреатишних кплекција кпје се  пписују на КТ кпд 
пацијената са тещкпм фпрмпм акутнпг панкреатитиса  а кпји су ппдвргнити хирурщкпм захвату, 
садржавала некрптишнп ткивп. Ипак, ппстпји некпликп питаоа кпје треба  ппсматрати, 
укљушујући стадиј акутнпг панкреатитиса кпд пацијената кпд кпјих је урађен КТ абдпмена и 
временски перипд између КТ испитиваоа и хирурщкпг захвата. У тпм циљу искљушени су 
лажнп ппзитивни и лажнп негативни резултати кпје су нађени при КТ-у и представљени су кап  
резултати у уппреднпј анализи. Резултати испитиваоа су ппказали да се већина 
перипанкреатишних кплекција  види на КТ кпд пацијената са тещкпм фпрмпм панкреатитиса, а 
кпји  су се ппдвргли пперативнпј интервенцији некрптишнпг садржаја, при шему  КТ има 
пгранишену улпгу у диференцијацији разлишитих типпва кплекција тешнпсти. У пвпм 
испитиваоу, на КТ-у  је 4 пд 9 идентификпваних кплекција аспциранп са некрпзпм. а 5 су имали 
самп тешнпст без   знакпва некрптишнпг прпцеса.                                                                                     

                                                                                                                                      *0,75х4 бпда=3 бпда+ 

2.1.2. Zerem E,Imamovid G, Latid F, Mavija Z. Is irrigation necessary during endoscopic necrostomy of 
pancreatic necroses. Surg Endoscop, 2012:26(10):2995-2996.                                                                                                                  

У пвпм раду је анализирана  дпдатна иригација  кпд пацијената са некрптишним 
панкреатитиспм кпји су третирани ендпскппскпм некректпмијпм. Уклаоаое  некрптишнпг ткива 
у атаку бплести је вепма тещкп без пбзира кпји је дренажни метпд  упптребљен.  Ултразвукпм 
впђена перкутана катетер  дренажа (ПКТ) се мпже примјенити у терапији некрптизирајућег 
панкреатитиса. Исхпд  лијешеоа пацијената ендпскппскпм некректпмијпм без дпдатне 
иригације је кпмпатибилaн са публикпваним радпвима у ранијим саппщтеоима кпји су 
кпристили ендпскппску некректпмију са прпщиреним прпцедурама, укљушујући ппнављану 
иригацију  за пдстраоиваое некрптишнпг садржаја. Испитивана је серија бплесника пд оих 35 
крпз временски перипд пд 7 гпдина. Разлишите щеме кпнзервативнпг третмана су примјеоене 
(антибиптска прпфилакса, суппртивне мјере) са разлишитим щемама дренажнпг меначмента, 
щтп је дпвелп дп ппраста искуства  у прптеклим гпдинама рада. Запбилажеое прпщирене и 
прпдужене иригације, изравна мoбилизација, бпља тплеранција пацијента, мпгућнпст за 
смаоеое хпспитализације, у нащем ппгледу, кпристећи ендпскппски приступ , енергишна 
иригација, затвпрен мпнитпринг, манипулација са катетерпм, микрпбиплпщка и бипхемијска 
анализа  дпбијенпг садржаја кпд пацијената са  инфективним кпмпликацијама или другим 
дренажним прпблемима је вепма тещкп  пцијенити. Кпнстатујемп да перкутана катетер 
дренажа (ПКД) има  јасну преднпст над ендпскппским приступпм у терапији панкреатишне 
некрпзе. 

                                                                                                                                     [0,75х4 бпда=3 бпда]                                                                                                            

 
 
 



2.2.Струшни радпви у шасппису наципналнпг  знашаја (са рецензијпм) 
 

2.2.1. Мавија З. Нежељене реакције лијекпва на јетру. Медицинар, 2011: 13/14:1-7 

Циљ рада је испитати нежељене реакције разлишитих  лијекпва на јетру кпје данас  
представљају изазпв мпдерне хепатплпгије, а дијелпм су заппстављене. Метпдплпгија: анализа 
дпступних литературних ппдатака  ради  дијагнпстишких критеријума пвпг ппремећаја.   
Анализирани  су ппдаци из литературе с циљем ппстављаоа пптималнпг  дијагнпстишкп-
терапијскпг приступа. Тпксишни ефекти лијекпва на јетру су разлпг за 0,1-0,2% свих 
хпспитализација. Нежељена реакција лијекпва на јетру се мпже клинишки манифестпвати кап 
друга пбпљеоа јетре, при шему се увијек мпрају узети у разматраое у диференцијалнпј 
дијагнпзи нејасних пщтећеоа јетре. Ппдаци из Еврппских хепатплпщких центара гпвпре да 
прпценат медикаментнп прпузрпкпваних  пщтећена јетре у свим узрасним групама изнпс 10%, 
а 43 % кпд пспба старијих пд 50% гпдина. За фулминантнп птказиваое јетре навпди се да је у 
32-35% слушајева узрпкпванп лијекпвима. Сматра се да ппстпји хепатптпксишнп пщтећеое јетре 
када дпђе дп најмаое двпструкпг изплпванпг ппраста АЛТ или билирубина, или акп је пднпс 
АЛТ/алкална фпсфатаза већи пд 5. Накпн прекида унпса лијека мпже прптећи и 6 мјесеци дпк 
не дпђе дп ппадаоа јетрених ензима и/или билирубина за 50%.                                                                                                                        

                                                                                                                                                               [2 бпдa] 

                                                                                                                                                   

 
 
 
2.3.Рад щтампан у збпрнику радпва са међунарпднпг струшнпг скупа 
 
 
 
2.3.1.Mavija M, Mavija Z, Мilenkovid S, Jakšid V, Ignjatid E, Risimid D, Smoljanovid S. Systemic 
hypertension is associated with more severe diabetic retinopathy and maculopathy changes. XI 
Euretina congress, London 2011. P-72. 
                                                                                                                                [0,3x3 бпдпва=0,9 бпдпва] 

 
 
2.3.2.Mavija M, Jakšid V, Mavija Z, Мilenkovid S. Stroke in patients with diabetic retinopathy. 
Programme and book abstractes IX Slovenian Congress of  ophthalmology with International 
participation, Portorož, 2012.p-205 
 
                                                                                                                             [0,75x3 бпдпва=2,25 бпдпва] 

 

2.4.Рад щтампан у збпрнику радпва са наципналнпг струшнпг скупа 

2.4.1.Мавија М, Мавија З, Јакщић В, Ращета Н, Смпљанпвић С. Праћеое хипертензивне 
ретинппатије кпд бплесника кпји су укљушени у прпграм хрпнишне кпнтинуиране хемпдијализе. 
Коига сажетака 2. Kпнгреса дпктпра медицине Републике Српске, Теслић. 2011:п180.  

                                                                                                                                     [0,3x2 бпда=0,6 бпдпва] 



2.5.Реализпван наципнални струшни прпјекат у свпјству сарадника на прпјекту 

 

2.5.1.Ревизија и унапређеое клинишких впдиша за примарну здравствену защтиту у Републици 
Српскпј, финансиран пд стране Министарства здравља и спцијалне защтите Републике Српске. 

2.5.1.1. Мавија З, Стпјисављевић-Шатара С, Тепић Р. Функципнална диспепсија. ЦД-рпм, 
Министарствп здравља и спцијалне защтите, 2009.  

2.5.1.2. Мавија З, Стпјисављевић-Шатара С, Тепић Р. Гастрпезпфагеална рефлуксна бплест. ЦД-
рпм, Министарствп здравоа и спцијалне защтите, 2009. защтите 

2.5.1.3. Мавија З, Стпјисављевић-Шатара С, Тепић Р. Пептишки улкус. ЦД-рпм, Министарствп 
здравоа и спцијалне защтите, 2009. защтите 

Кап шлан тима  у пвпм прпјекту Зпран Мавија је ушестпвап у изради три впдиша из пбласти 
гастрпентерплпгије  примјенпм кплабпрације  AGREE (Аpprasial of Guidelines for Researc & 
Evaluation). Пвп впдиши су  првенственп намијеоени љекарима у примарнпj здравственпјј 
защтити мада мпгу бити пд велике кпристи и љекарима кпји раде на вищим нивпима 
здравствене защтите. Клинишки впдиши су  уједнп и дип пбавезне литературе за пплагаое 
испита из клинишке фармакплпгије и ппрпдишне медицине. Впдиши из клинишке праксе 
представљају најбпљу практишну примјену медицине заснпване на дпказима и пмпгућују да се 
кпристе најнпвије медицинска сазнаоа у свакпдневнпм раду.                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                [3 бпда]            

                                                                                                                                                                                                             

2.6.Ментпрствп за спесијализацију                                                                                                                                                  

2.6.1.Ментпр, дпктпри медицине,специјализанти интерне медицине, Пдлука министарства 
здравља и  спцијалне защтите РС: 

 

1.  Бприс Зриле                                                                                                    [2 бпда] 

2.  Кпшић Весна                                                                                                    [2 бпда]                                                                                                                        

3. Таоа Виријевић-Салак                                                                                  [2 бпда] 

4.  Јелена Мрђа                                                                                                    [2 бпда] 

5. Љубица  Јпвандић                                                                                          [2 бпда] 

6. Рената Тамбурић                                                                                            [2 бпда] 

7. Валентина Дуда                                                                                              [2 бпда]           

2.7.Ментпр за диплпмски рад  на  Студијскпм прпграму здравствене оеге: 

2.7.1.Алија Зенишанин: Ушесталпст Хеликпбактер пилпри инфекције кпд бплесника са 
диспепсијпм,  2011. 

                                                                                                                                                                [1 бпд] 



2.7.2. Данијела Дпбрпвпљски: Варикпзитети једоака у декпмпензпванпј  цирпзи јетре,  2012.  

                                                                                                                                                                [1 бпд] 

 

2.8.Члан кпмисије за пдбрану диплпмскпг рада у Студијскпм прпграму здравствене оеге: 

 

2.8.1. Драгана Драгић: Лабпратприсјка дијагнпстика Хпдгкинпвпг и нпн –Хпдгкинпвпг лимфпма. 
2011.                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                [1 бпд] 

2.8.2. Гпрадана Врхпвац: Хипергликемија кпд гликпкпртикпидне терапије реуматпиднпг 
артритиса, 2011. 

                                                                                                                                                                [1 бпд] 

2.8.3. Тијана Дпбријевић: Лабпратпријска дијагнпстика кпд мултиплпг мијелпма, 2011. 

                                                                                                                                                                [1 бпд] 

2.8.4. Бпби Ђурђевић: Дијагнпстика карцинпма брпнха. 2012. 

                                                                                                                                                                [1 бпд] 

2.8.5. Мирпславка Јпкић: Лабпратпријска дијагнпстика кпд анемијскпг синдрпма, 2012. 

                                                                                                                                                                [1 бпд] 

2.8.6. Весна Кплунчија: Ппремећај метабплизма угљених хидрата, 2012. 

                                                                                                                                                              [1 бпд] 

2.9.Пстале прпфесипналне активнпсти на Универзитету и ван Универзитета кпје дппринпсе 
ппвећаоу угледа Универзитета 

 

2.9.1. Предаваое за дпктпре медицине у Дпбпјскпј регији ппд називпм:Меначмент 
кпмпликација јетре, 2010.  

                                                                                                                                                 [2 бпда] 

2.9.2. Рукпвпдилац прпграма Кпнтинуиране медицинске едукације кпнзервативних грана 
Клинишкпг центра Баоа Лука пд 2010. 

                                                                                                                                                               [2 бпда] 

2.9.3. Ппптисник прптпкпла за дијагнпстику и лијешеое хрпнишне хепатитис Ц вирусне 
инфекције у Републици Српскпј, 2010.        

                                                                                                                                                                [2 бпда] 

 



2.9.4. Рецензент шаспписа Бипмедицинска истраживаоа, Медицински факултет Фпша, 
Универзитет у Истпшнпм Сарајеву, рецензрани радпви на ппљу хепатплпгије.  

                                                                                                                                                                [2 бпда] 

2.9.5. Предаваое на кпнгресу фармацеута РС ппд називпм: Нпви приступ у терапији 
дијарпиднпг синдрпма, 2012.   

        

                                                                                                                                                 [2 бпда]                                                                                                             

                                                                                                                                                                  

 

УКУПАН БРПЈ БПДПВА    46,7 



 

УКУПНА НАУЧНА, СТРУЧНА  И  ПБРАЗПВНА ДЈЕЛАТНПСТ  КАНДИДАТА 

 

 

Наушна дјелатнпст :        прије избпра  31,9              ппслије избпра  72,8               Укупнп:104,7 

Пбразпвна дјелатнпст : прије избпра   8                  ппслије избпра  13                   Укупнп:21 

Струшна дјелатнпст:       прије избпра   6,9               ппслије избпра  46,7                Укупнп:53,6 

 

                                                                                                                             Свеукупнп бпдпва: 179,3                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА, ПЕДАГПШКП-НАСТАВНА И СТРУЧНА АКТИВНПСТ 

 

У пквиру свпг наушнп истраживашкпг рада Дпц. др Зпрана Мавија је ппказап ппсебнп 
интереспваое у пбласти пбпљеоа дигестивнпг тракта. У ппследое вријеме интензивнп ради на 
истраживаоима хрпнишних бплести јетре и кпмпликација кпје прате исту, а нарпшитп  
прпблеме  терапијскпг приступа асцитесу. У свпм раду је ппказап серипзнпст и сппспбнпст 
креативнпг  дефинисаоа наушнпг прпблема. Оегпва дпктпрска дисертација тп пптврђује кап и 
свакпдневни клинишки рад са пацијентима.  Активнп је ушествпвап на вище кпнгреса, струшних 
састанака и радипница у земљи и инпстранству из пбласти гастрпентерплпгије, хепатплпгије и 
дигестивне ендпскппије. Публикпвап је кап аутпр и кпаутпр  32 струшнa и наушнпистраживашкa 
рада пд кпјих пдређени брпј  публикпван и на Current Contens-u. Ушествпвап је  у писаоу три 
универзитетска учбеника за студенте медицине, стпматплпгије и здравствене оеге, и једне 
коиге из пбласти хепатплпгије. У  свпм дпсадащоем раду се бави дијагнпстишкп-терапијским 
ендпскппским и ултразвушним метпдама прегледа дигестивнпг тракта. Бип је истраживаш и 
сарадник у три истраживашка прпјекта. Накпн диплпмираоа на Медицинскпм факултету у Баоа 
Луци заппслип се у ДЗ Скендер Вакуф гдје је радип дп 1993 гпд. Тада прелази да ради у 
Клинишки центар Баоа Лука, у Клинику за унутращое бплести. Пп заврщетку специјализације 
из интерне медицине 1998 гпдине укљушује се у рад са студентима на Медицинскпм факултету 
у Баоа Луци. На субспецијализацију из гастрпентерпхепатплпгије пдлази у Бепград 2001 гпдине 
и успјещнп је заврщава пдбранивщи субспецијалистишки рад ппд називпм “Знашај дпминантне 
кпмпликaције у првпј декпмпензацији цирпзе јетре“. Тпкпм свпг рада ппказивап је виспк нивп 
струшнпг и наушнпистраживашкпг рада кап и сппспбнпст за  складан тимски рад.  У јулу 2007 
гпдине  пдлази у центар Кпрбах у Оемашкпј на едукацију  из ендпскппскпг ултразвука.   2009 
гпдине изабран је у зваое дпцента на Медицинскпм факултету у Баоа Луци. 2010 гпдине 
изабран је  за предсједника тима за кпнтинуирану медицинску едукацију кпнзервативних грана 
Клинишкпг центра  у Баоа Луци. Ушествује у кпрдинацији и едукацији специјализаната Интерне 
медицине кап предаваш и истраживаш из пбласти гастрпентерпхепатплпгије, кап и публикпваоу 
наушних радпва у шаспписима кпји су цитирани у најугледнијпј наушнпј бази.  

 



                                                       III.     ЗАКЉУЧНП  МИШЉЕОЕ 

 

 

У складу са Закпнпм п виспкпм пбразпваоу Републике Српске , Статутпм Универзитета 
и Правилникпм п ппступку и услпвима избпра академскпг пспбља Универзитета у Баоа 
Луци, узимајући у пбзир брпј и квалитет пбјављених радпва, бпгатп педагпщкп, 
наушнп-истраживашкп и струшнп искуствп  Кпмисија предлаже Наушнп-наставнпм вијећу 
Медицинскпг факултета Универзитета у Баоа Луци да др Зпрана Мавију, дпцента 
изабере у зваое ванреднпг прпфеспра за ужу наушну пбласт Интерна медицина на 
Медицинскпм факултету Универзитета  у  Баоа Луци. 

 

 

 

                                                                                                      ЧЛАНПВИ КПМИСИЈЕ: 

 

1. Др Гпран Јанкпвић, редпвни прпфеспр,                
ужа наушна пбласт Интерна медицина, 
Медицински факултет Бепград 

 

 

2. Др Срђан Ђуранпвић, ванредни прпфеспр,             
ужа наушна пбласт Интерна медицина, 
Медицински факултет Бепград 

 

 

3. Др Соежана Ппппвић  Пејишић, редпвни 
прпфеспр, ужа наушна пбласт Интерна 
медицина, Медицински факултет Баоа Лука 

 

Бепград, Баоа Лука, фебруар 2014. 
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