


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образац - 1 

 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ   

ФАКУЛТЕТ:  
 

 

 

 

ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ 

о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадника у 

звање 

 

I. ПОДАЦИ О КОНКУРСУ 

Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке: 

 Сенат Универзитета у Бањој Луци број 02/04.2973-113/15,  од 30.9.2015. 

 

Ужа научна/умјетничка област: 

Болести зуба 

 

Назив факултета: 

Медицински факултет 

 

Број кандидата који се бирају 

1 (један) 

 

Број пријављених кандидата 

1 (један) 

 

Датум и мјесто објављивања конкурса: 

14.10.2015, Дневни лист "Глас Српске", Бањалука 

 

Састав комисије: 

а) Др Бранислав Караџић, редовни професор, ужа научна област Болести зуба ,     

   Стоматолошки факултет Универзитета у Београду, предсједник 

б) Др Александра Ђери, доцент, ужа научна област Болести зуба,   

   Медицински факултет  Универзитета у Бањој Луци, члан 

в) Др Наташа Тртић, доцент, ужа научна област Пародонтологија и орална 



медицина, Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци, члан 

 

Пријављени кандидати: 

 

Радмила Арбутина 

 

 

 

II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

Први кандидат 

а) Основни биографски подаци : 

Име (име оба родитеља) и презиме: Радмила (Радован и Мира) Арбутина 

Датум и мјесто рођења: 3.2.1977. Бањалука 

Установе у којима је био запослен: Медицински факултет, Универзитет у 

Бањој Луци, од 2003. год- 

Радна мјеста: -Асистент на Катедри за болести зуба 

-Виши асистент на Катедри за болести 

зуба 

Чланство у научним и стручним 

организацијама или удружењима: 

Комора доктора стоматологије Републике 

Српске 

  

б) Дипломе и звања: 

Основне студије 

Назив институције: Медицински факултет, Универзитет у 

Бањој Луци 

Звање: Доктор стоматологије 

Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2001. година 

Просјечна оцјена из цијелог студија: 8, 21 

Постдипломске студије: 

Назив институције: Медицински факултет, Универзитет у 

Бањој Луци 

Звање: Магистар стоматолошких наука 

Мјесто и година завршетка: Бањалука, 2010. година 

Наслов завршног рада: Испитивање квалитета апексног 

заптивања канала коријена зуба послије 

примјене различитих техника 

оптурације 

Научна/умјетничка област (подаци из 

дипломе): 

Болести зуба 

Просјечна оцјена: 10 

Докторске студије/докторат: 

Назив институције: Медицински факултет, Универзитет у 



Бањој Луци 

Мјесто и година одбране докторске 

дисертација: 

Бања Лука, 2015. година 

Назив докторске дисертације: Утицај ксеростомије као нуспојаве 

примјене антихипертензива на појаву и 

развој ерозивних промјена на зубима 

Научна/умјетничка област (подаци из 

дипломе): 

Болести зуба 

Претходни избори у наставна и научна 

звања (институција, звање, година 

избора) 

-Медицински факултет у Бањој Луци, 

асистент на Катедри за болести зуба 

од 2003. до 2010. године 

-Медицински факултет у Бањој Луци, 

виши асистент на Катедри за болести зуба 

од 2010 - 

  

в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 

1. Радови прије посљедњег избора/реизбора 

(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 19. или члана 20.) 

 

1.1. Оригинални научни рад у водећем научном часопису међународног значаја  

(12 бодова) 

 

1.1.1. Ђери А. Сукара С. Арбутина Р. Трнић З. Гајић Н. Испитивање круничног 

микропропуштања код интактних и кариозних зуба оптурисаних методом 

латералне компакције гутаперке, Стоматолошки Гласник Србије, 2008, 55(2):99- 

107. 

0,5x12=6 бодова 

 

1.1.2. Гајић Н. Којић Ж. Ђери А. Арбутина Р. Трнић З: Утицај свјетлосног извора са 

смањеном ирадијансом на квалитет рубног затварања кавитета пете класе, 

Стоматолошки Гласник Србије, 2008, 55(4):229-237. 

0,5x12=6 бодова 

 

1.2. Научни рад на скупу међународног значаја, штампан у зборнику извода 

радова 

(3 бода) 

 

1.2.1. Veselinovic V. Arbutina R. Trtic N. Diabetes Mellitus-oral manifestations, 10th 

Congress of Bass, Beograd, May 2005 Abstract book P-494 (p.106) 

3 бода 

 

1.2.2. Arbutina R. Trtic N. Veselinovic V. Leukemia-oral manifestations, 

10thCongressofBass, Beograd, May 2005 AbstractbookP-492 (p106) 

3 бода 

 



1.2.3.Trtic N. Veselinovic V. Arbutina R. Anemia-oral manifestations,10th Congress of 

Bass, Beograd, May 2005 Abstract book P-493 (p106) 

3 бода 

1.2.4. Veselinovic V. Trtic N. Arbutina R. Radman I. Infections of maxillary sinus as 

consequence of dental infection-case study, 11th Cogress of Bass, Sarajevo, May 2006, 

Abstract book P-205 (p64) 

3x0,75=2,25 бода 

 

1.2.5. Arbutina R. Trtic N. Veselinović V. Tooth discolorations:walking bleach 

treatmenta case report, 11th Congress of Bass, Sarajеvo, May 2006, Abstract book P-434 

(p112) 

3 бода 

 

1.2.6.Trtic N. Arbutina R. Veselinovic V. Whitening treatment of case discoloured 

nonvital tooth, 11th Congress of Bass, Sarajevo, May 2006, Abstract book P-433 (p112) 

3 бода 

 

1.2.7. Trtic N. Arbutina R. Mucogingival anomalies found among the final year of 

stomatology students, 13th Congress of Bass, Limassol, Cyprus, April 2008, Abstract 

book, P-52 

3 бода 

 

1.2.8. Tртић Н. Kојић Ж. Aрбутина Р. Фактори ризика у појави рецесија гингиве, 

III Стоматолошки дани БиХ сa међународним ушчешћем, Сарајево, октобар 2009, 

књига сажетака, PP-30 (стр.47) 

3 бода 

 

1.2.9.Trtic N.  Gajić N. Kojic Z. Djukanovic D. Arbutina R. Dolic O. 

Oral hygiene habits and oral health of students of stomatology. The 15 th Congress of 

BaSS Thessaloniki, 2010. Abstract book pp 416 (p. 298) 

 3x0,3=0,9 бодова 

 

 

 

 2.2. Научни радови на научном скупу међународног значаја штампани у 

цјелини 

(5 бодова) 

 

2.2.1. Мирјанић Д.Владан, Арбутина Р.Радмила, Шетрајчић П.Јован, Џамбас 

Д.Љубиша. Физичке особине танких филмова на имплант-материјалима,  Зборник 

Матице српске Нови Сад 2010, No118, 121-126. 

0,75 x 4=3 бода 

 

2.2.2. Живковић С, Гајић Н, Ђери А, Арбутина Р,Трнић З. Утицај свјетлосног 

извора на квалитет полимеризације композитних адхезивних система, 

Научни скуп при Академији наука: Савремени материјали 2010, Бања 



Лука, БиХ, књига XIII:567-576. 

0,5 x 5=2,5 бода 

  

 

2.2.3. Тртић Н. Којић Ж. Ђукановић Д.Долић О. Арбутина Р. Утицај 0,12% раствора 

хлорхексидин-диглуконата на биофилм. Савремени материјали, Акaдемија наука и 

умјетности Републике Српске Научни скупови, књига XIV, Бања Лука, 2010,593-604 

 0,5 x 5=2,5 бода 

 

  

 

 
1.3. Научни рад на скупу националног значаја штампан у зборнику извода 

радова 

(1 бод) 

 

1.3.1. Ђери А, Живковић С, Арбутина Р, Гајић Н, Трнић З. Крунично 

микропропуштање код интактних и кариозних зуба оптурисаних пастом AH26, II 

конгрес стоматолога, 2007, Теслић, БиХ, Зборник радова p 89. 

0,5x1=0,5 бодова  

 

 

 

 

2. Радови послије последњег избора/реизбора 

(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава сврстаних по 

категоријама из члана 19. или члана 20.) 

 

2.1. Оригинални научни рад у водећем научном часопису међународног значаја 

( 12 бодова) 

 

2.1.1. Арбутина Р. Ђери А. Гајић Н. Трнић З. Tртић Н. Испитивање квалитета 

апексног заптивања канала коријена зуба након примјене хемијски 

размекшале гутаперке, Стоматолошки Гласник Србије, 2011, 58(1): 29-34. 

Оптурација канала коријена зуба је завршна фаза ендодонтске интервенције према 

којој се најчешће процјењује квалитет ендодонтског лијечења. Циљ овог рада је био 

да се провјери квалитет апексне оптурације канала коријена зуба након примјене 

хемијски размекшале гутаперке. Након препарације канала коријена 30 

екстрахованих хуманих зуба СТЕП-БЕК техником, оптурација је урађена методом 

хемијски размекшале гутаперке и примјеном АХ плус и Апексит пасте. Евалуација 

апексне микропропустљивости вршена је стереолупом увећања 6 пута. Резултати 

су показали да је најмањи продор боје у апексном дијелу канала уочен код 

вишекорјених зуба оптурисаних АХ плус пастом, а највећи код вишекорјених зуба 

испуњених пастом Апексит. 

0,5x12=6 бодова 

 



2.1.2. Jанковић O. Aрбутина A. Kнежевић Н. Арбутина Р. Испитивање 

микропропустљивости течних композитних материјала у рестаурацији кавитета V 

класе, Стоматолошки гласник Србије, 2014 (61):75-83. 

Савремени захтјеви рестаурације тврдих зубних ткива подстакли су развој нових 

врста композитних материјала, тзв. самонагризајућих течних композита, са 

тенденцијом сталног побољшања. Циљ овог рада је био да се провјери квалитет 

рубног заптивања код малих кавитета V класе након рестаурације 

самонагризајућим композитним материјалом Vertise Flow и течним 

композитним материјалом Tetric Flow полимеризованих класигном техником 

полимеризације. 

Испитивања су урађена на 40 екстрахованих зуба хуманог поријекла на којима су 

урађене по двије препарације V класе. Кавитети на вестибуларној страни су 

рестаурисани са Vertise Flow, а на оралној страни са Tetric Flow композитом. 

Испитивање микропропустљивости је обављенометодом бојених раствора у 

сребро-нитрату. Резултати су показали бољи квалитет везе код 

свих зуба рестаурисаних са Vertise Flow у односу на зубе рестаурисане Tetric Flow 

послијепримјене класичне технике полимеризације. 

0,75x12=9 бодова  

 

 

 

2.2. Научни радови на научном скупу међународног значаја штампани у 

цјелини 

(5 бодова) 

 

 

2.2.1. Веселиновић В. Гајић Н. Тртић Н. Арбутина Р. Мирјанић Ђ. Компаративна 

анализа материјала за израду надоградњи код ендодонтски лијечених зуба- 

биомиметски аспект. Савремени материјали, Научни скупови, књига XXII,Бања 

Лука, 2014, 727-740. 

Савремена стоматологија се темељи на принципима биомиметике, односно, 

замјене изгубљених ткива зуба вјештачким материјалима који што вјерније 

репродукују особине ткива које надокнађују и показују сличне механичке, физичке, 

биолошке и естетске особине. Циљ овог рада је компаративна анализа постојећих 

система за надоградње кроз њихове градивне материјале, а гледано у свјетлу 

функције и биомиметских разматрања ових надокнада као функционалног дијела 

живог организма. Примјењујући биомиметски ситем може се закључити да нови 

приступиу реконструкцији не требају тежити изради најјаче надокнаде, него 

надокнаде која јекомпатибилна са механичким, биолошким и оптичким особинама 

ткива на којима лежи и онима које надокнађује. 

0,5x 5 =2,5 бода 

 

2.2.2. Арбутина Р. Тртић Н. Јанковић О. Веселиновић В. Кнежевић Р. Арбутина А. 

Ерозивни потенцијал бијелог вина на површину глеђи: ин витро студија скенинг 

електронска микроскопија. Савремени материјали, Научни скупови, књига 

XXXI,Бања Лука, 2015, 733-741. 



Дентална ерозија је губитак тврдог зубног ткива некаријесне етиологије. То је 

иреверзибилни губитак, настао усљед хемијског процеса, који не укључује 

бактерије и није директно повезан с механичким или трауматским факторима. 

Денталне ерозије су изазване директним контактом зубних површина и киселих 

супстанци.Циљ овог рада је да се у ин витро условима процијени деминерализација 

глеђи зуба под утицајем бијелог вина. Као материјал у истраживањима коришћено 

је 20 екстрахованих хуманих молара. Узорци су потапани у бијело вино на један и на 

24 сата, и друга група узорака је потапана у бијело вино па потом у вјештачку 

пљувачку (Биотене) на један и на 24 сата. Микроморфолошке промјене су 

испитиване скенинг електронском микроскопијом (СЕМ).Ширине деминерализоване 

зоне мјерене су у гингивалној трећини крунице зуба. Зуби потапани у бијело вино 24 

сата су показали знатнија оштећења глеђи. 

0,3 x 5=1,5 бод 

 

2.3.Научни рад на скупу међународног значаја, штампан у зборнику извода 

радова  

(3 бода) 

 

 

2.3.1. Тртић Н. Марин С. Арбутина Р.Ђукић И. Којић Ж.Долић О. Примјена бета- 

трикалцијум-фосфата у терапији инфракоштаних џепова. Научни скуп Савремени 

материјали, Бања Лука, јули 2011 (стр.186) 

Инфракоштани пародонтални џепови лоцирани су на оним мјестима гдје је 

изражена вертикална ресорпција алвеоларне кости. Неблаговремени третман 

таквих џепова може да доведе до релативно брзог губитка зуба. RTRcone је 

10 препарат на бази бета-трикалцијум-фосфата, који се користи у терапији 

коштаних дефеката. У овом раду приказан је пацијент са обољелим 

пародонцијумом и инфракоштаним пародонталним џеповима у предјелу зуба 45 

и 47 у који је, након хируршке обраде, аплициран наведени препарат. Постигнути 

резултати примјењене методе лијечења су приказани на рендгенским снимцима 

прије и послије терапије. 

3x0,3=0,9 бодoва 
 

 

2.3.2. Арбутина Р. Јанковић О. Тртић Н. Илић С. Оптурација апекса коријена зуба 

примјеном паста АХ плус и Апексит. Научни скуп Савремени материјали, Бања 

Лука, јули 2011 (стр.178) 

Оптурација канала коријена зуба је завршна фаза ендодонтске интервенције, 

према којој се најчешће процјењује квалитет ендодонтског лијечења. У 

испитивању је коришћено 30 екстрахованих једнокоријених и вишекоријених зуба, 

сврстаних у двије групе према материјалу примјењеном за оптурацију. Ефекат 

апексног заптивања провјераван је у функцији врсте материјала за оптурацију. 

Најмањи линеарни продор боје у апексном дијелу канала уочен је код вишекоријених 

зуба оптурисаних пастом АХ плус, а највећи код вишекоријених зуба испуњених 

пастом Апексит. 

3x0,75=2,25 бодова 



 

 

2.3.3. Илић С. Ђери А. Божић Д. Кнежевић Р. Рисовић Т. Арбутина Р. Гајић Н. 

Биоматеријали у ендодонтској терапији и њихов утицај на периапикално 

ткиво, Савремени материјали, Бањалука, јули 2011, 180. 

Савремена истраживања у стоматологији везана за биоматеријале усмјерена су 

на изналажење синтетског материјала који нема антигена својства када се 

имплантира у витално ткиво. Цињ овог рада је био да се клиничком студијом 

потврди утицај двије врсте силера: АХ плус, Апексита на обољело периапикално 

ткиво праћењем клиничких знакова, субјективне осјетљивости и анализом РТГ 

снимака по завршетку терапије и након 12 мјесеци. Студија укључује 53 пацијента 

који су примљени у мбуланту под дијагнозом акутног или хроничног 

периодонтитиса након чега је спроведена ендодонтска терапија по усвојеном 

протоколу уз кориштење Crown-down технике препарације канала.Резултати су 

показали да је употреба силера на бази епокси смола-АХ плус у терапији 

периапикалних обољења ефикаснија од употребе силера на бази калцијум-

хидроксида-Апексит. 

0,3 x 5=1,5  бод 

 

 

2.3.4. Veselinovic V. Trtic N. Arbutina R. 

Prednosti rane rehabilitacije pacijenata s obimnim postresekcijskim defektima usne 

šupljine. 7 Hrvatski međunarodni Quintessence kongres, Zagreb, oktobar 2012. Zbornik 

radova 

Радикална хируршка терапија малигних тумора базира се на потпуном 

одстрањењу тумора с екстензијом у здрава ткива. Посљедице овог захвата су 

обимни дефекти лица, меких и коштаних структура орофацијалне регије уз 

поремећај функције жвакања, гутања и дисања те формирањем артефацијалних 

комуникација између усне шупљине са једне и носа, параназалних шупљина и 

епифаринкса са друге стране. Рана протетска обрада повољно утиче на бржу 

психофизичку рехабилитацију пацијента и скраћује постоперативно болничко 

лијечење као и раздобље поновне друштвене интеграције пацијента. 

3 бода 

 

2.3.5.Trtic N. Arbutina R. Vranic M. Kojic Z. Enlargement of attached gingiva-case 

report. 19-th Congress of BaSS, Belgrade, April 2014, Abstract book PP-135 (p.163) 

Увећања гингиве могу настати као посљедица дејства различитих етиолошких 

фактора. Најчешћи етиолошки фактор је дентални биофилм који доводи до 

опште познатог увећања првенствено маргиналне и интерденталне гингиве. 

Овако настала увећања гингиве сврставају се у веома распрострањена обољења. 

Међутим, увећања гингиве могу настати и из других разлога. Циљ овог рада је 

да прикаже неуобичајено увећање фиксиране гингиве и терапију исте. Пацијент 

је женска особа, узраста 15 година. Увећање фиксиране гингиве је било присутно у 

предјелу зуба 12. Промјена је била велицине пола центиметра, чврста и благо 

осјетљива на палпацију. Спонтаних болова није било. Нису били пристни клиницки 

знаци запаљења описане промјене. PH анализa је потврдила да се ради о полипу 



фиксиране гингиве, који је настао као посљедица хроничне трауме. У већини 

случајева етиолошки фактори који узрокују патолошке промјене гингиве су 

познати. Међутим, у неким случајевима, само патохистолошка анализа може 

утврдити разлог због којег је дошло до промјена на гингиви и да одреди могуће 

терапеутске процедуре. 

3x0,75=2,25 бодова 

 

 

 

 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА ПРИЈЕ ПОСЉЕДЊЕГ ИЗБОРА: 44,65  бодова 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА ПОСЛИЈЕ ПОСЉЕДЊЕГ ИЗБОРА: 32,15 бодова 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 76,8 бодова 

 

 

г) Образовна дјелатност кандидата: 

Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) 

сврстаних по категоријама из члана 21.) 

 

3.1. Други облици међународне сарадње (едукација у иностранству)  

(3 бода) 

 

3.1.1. Центар за континуирану едукацију из ендодонције, Научни скуп, IV конгрес 

стоматолога Србије и Црне Горе, 2004. 

3 x 1=3 boda 

 

3.1.2. IV конгрес стоматолога Србије и Црне Горе са међународним учешћем, Игало, 

Херцег Нови, 2004. 

3x1=3 бода 

 

3.1.3. 10-ти Конгрес балканског стоматолошког друштва-BaSS, Београд, Србија, 

2005. 

3x1=3 бода 

 

 

Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) и број 

бодова сврстаних по категоријама из члана 21.) 

 

3.2. Други облици међународне сарадње (едукација у иностранству) 

 (3 бода) 

 

3.2.1. Примјена хијалуронских филера, Medica Aestetica, Београд, Antiageing 



Akademija Srbije, 2014. 

3x1=3 бода 

 

4.1. Квалитет педагошког рада на Универзитету  

(4 бода) 

Кандидат Радмила Арбутина у својству асистента на Катедри за болести зуба од 

2003. године веома успјешно учествује у организацији и извођењу практичне 

наставе из предмета Болести зуба и ендодонција. На практичној настави 

студентима успјешно преноси стечена практична и теоријска знања. 

4 бода 

 

5.1. Оцјена из студентске анкете: 10 бодова 

 

 

6.1. Други облици међународне сарадње (конференције,радионице, едукација у 

иностранству) 

 (3 бода) 

 

6.1.1. 7 конференција европске федерације пародонтологије, EuroPerio,  Беч, 

Аустрија, 2012 

3x1=3 бода 

 

6.1.2. 101 свјетски стоматолошки конгрес, FDI, Истанбул, 2013 

3 x 1=3 бода 

 

6.1.3. Арбутина Р. Ефекат бијелог вина на денталне ерозије. Апстракт (постер) 

презентација рада. FDI свјетски конгрес стоматолога, Истанбул, 2013 

3x1=3 бода 

 

6.1.4.19-ти Конгрес балканског стоматолошког друштва-BaSS, Београд, Србија, 2014 

3x1=3 бода 

 

2.4.5. 8 конференција европске федерације пародонтолога, Europerio, Лондон, UK, 

2015 

3x1=3 бода 

 

 

 

 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА ПРИЈЕ ПОСЉЕДЊЕГ ИЗБОРА: 9 бодова 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА ПОСЛИЈЕ ПОСЉЕДЊЕГ ИЗБОРА:32 бода 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:41 бодова 

 

 



 

д) Стручна дјелатност кандидата: 

Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.) 

 
 

Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 
(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.) 

 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 0 бодова 

 

 

 

 

 

 

УКУПНА НАУЧНА, ОБРАЗОВНА И СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

 

 

Дјелатност Прије  

посљедњег 

избора 

Послије  

посљедњег 

избора 

УКУПНО 

Научна 44,65 32,15 76,8 

Образовна 9 32 41 

Стручна  

0 
 

0 

 

0 

Укупно 

бодова 

 

53,65 

 

64,15 

 

117,8 

 

 

 

III. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

 

Имајући у виду чињенице наведене у Извјештају, Комисија сматра да виши 

асистент Радмила Арбутина посједује научну и стручну зрелост те досадашњим 

педагошким и научним радом активно учествује у развоју и унапређењу наставе из 

уже научне областиБолести зуба и ендодонција. 

На основу анализе броја и квалитета објављених радова и научно-истраживачке 

активности, Комисија констатује да кандидат др Радмила Арбутина испуњава све 

услове Конкурса за избор у звање наставника на ужој научној области Болести зуба 



и ендодонција. 
Пошто кандидат др Радмила Арбутина испуњава све услове за избор у звање доцента 

наведене у члановима 74-84 Закона о високом образовању (СГРС бр. 104, од 

21.09.2011) те члановима 133-140 Статута Универзитета у Бањој Луци од априла 

2012. године и Правилнику о поступку и условима избора наставника и сарадника 

на Универзитету у Бањој Луци (бр.02/04-3-1537-106/13 од 28.06.2013. године) 

Комисија Научно-наставном вијећу Медицинског факултета у Бањој Луци и 

Сенату Универзитета у Бањој Луци, са задовољством једногласно 

 

 

ПРЕДЛАЖЕ 

 

 

да се др Радмила Арбутина изабере у звање доцента на ужој научној области 

Болести зуба и ендодонција. 
 

 

 

 

У Београду и Бањој Луци,  

новембар 2015. 

 

 

Потпис чланова комисије: 

 

 

 

1.   

 

 

 

 

2. 

Др Бранислав Караџић, редовни 

професор, ужа научна област Болести 

зуба, Стоматолошки факултет 

Универзитета у Београду, предсједник 

 

 

 

 

 

Др Александра Ђери, доцент, ужа научна 

област Болести зуба, Медицински 

факултет Универзитета у Бањој Луци, 

члан 

 

 

3. 
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