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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, 01/04-2.3470-1/15, од 01.10.2015. године 

 

Ужа научна/умјетничка област: 

Пародонтологија и орална медицина 

 

Назив факултета: 

Медицински факултет 

 

Број кандидата који се бирају 

1 (један) 

 

Број пријављених кандидата 

2 (два) 

 

Датум и мјесто објављивања конкурса: 

01. октобар 2015. године, Дневни лист ''Глас Српске'', Бања Лука, број 14.10.2015.године 

 

Састав комисије: 

а) Др Саша Чакић, редовни професор, ужа научна област Пародонтологија и орална 

медицина, Стоматолошки факултет Универзитета у Београду, предсједник; 

 

 б) Др Валентина Веселиновић, доцент, ужа научна област Стоматолошка протетика, 

Медицински факултет Универзитета у Бања Луци, члан 
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в) Др Наташа Тртић, доцент, ужа научна област Пародонтологија и орална медицина, 

Медицински  факултет Универзитета у Бањалуци, члан 

 
 

Пријављени кандидати 

1. Др  Тијана Адамовић 

2. Др  Јелена Галић 

 

 

 

 

 

 

 

II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

 

Први кандидат 

а) Основни биографски подаци : 

Име (име оба родитеља) и презиме: Тијана (Слободан и Милка)Адамовић 

Датум и мјесто рођења: 09.07.1983; Бања Лука 

Установе у којима је био запослен: Стоматолошка ординација Модент 1 

Медицински факултет Универзитета 

у Бањалуци, 2011- 

Радна мјеста: Доктор стоматологије 

Асистент на Катедри за 

пародонтологију и оралну медицину 

Специјалиста болести уста 

Чланство у научним и стручним организацијама или 

удружењима: 

Члан Коморе доктора стоматологије 

РС 

  

б) Дипломе и звања: 

Основне студије 

Назив институције: Медицински факултет, Универзитет 

у Бањој Луци 

Звање: Доктор стоматологије 

Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2009 

Просјечна оцјена из цијелог студија: 8,94 

Постдипломске студије: 

Назив институције: - 

Звање: - 
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Мјесто и година завршетка: - 

Наслов завршног рада: - 

Научна/умјетничка област (подаци из дипломе): - 

Просјечна оцјена: - 

Докторске студије/докторат: 

Назив институције: Медицински факултет Универзитета 

у Новом Саду 

Мјесто и година одбране докторске дисертација: - 

Назив докторске дисертације: - 

Научна/умјетничка област (подаци из дипломе): Клиничка медицина (Кандидат је 

тренутно на трећој години 

докторских студија) 

Претходни избори у наставна и научна звања 

(институција, звање, година избора) 

-Медицински факултет у Бањој Луци, 

асистент на Катедри за 

пародонтологију и оралну медицину 

од 2011. до 2015. године 

 

 

 

 

в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 

Радови прије посљедњег избора/реизбора 
(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 19. или члана 20.) 

Кандидат није имао објављених радова у вријеме првог избора 

1. Радови послије последњег избора/реизбора 
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава  сврстаних  по категоријама из члана 19. или 

члана 20.) 

1.1. Научни рад на скупу међународног значаја, штампан у цјелини 

(5 бода ) 

 

1.1.1. Ilić J, Stojičić J, Adamović T. Influence of fissure sealant Helioseal F in carious  formation. 

Contemporary materials. Academy of Sciences and Arts of the Republic of Srpska. 2014;18:711-6. 

 

Заливање фисура је превентивна терапијска мјера којом се испуњавају фисуре 

здравих зуба различитим врстама заливач.Најдубљи дијелови фисура су, због 

својих анатомских карактеристика ,тешко доступни влакнима четкица за зубе, 

те представљају идеално мјесто за настанак каријеса. Да би се спречио настанак 

каријеса на тим мјестима се спроводи залијевање фисура. Хелиосеал Ф је 

материјал на бази смоле који емитује флуорид, подстиче реминерализацију 

,инхибира деминерализацију,појачава отпорност глећи.Циљ овог истраживања 

је утврђивање значаја залијевања фисура у спрјечавању настанка каријеса. 

 

                                                                                                    ( 5 бода ) 

 

1.1.2. Adamović T, Stojičić J, Ilić J, Arbutina A. Efficacy  of  oral  antiseptics  Elmex and  Listerine 

on the dental plaque. Contemporary materials. Academy of Sciences and Arts of the Republic of 
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Srpska. 2014; 18:717-6. 

 

 Дентални плак је опалесцентни биофилм састављен од микроорганизама,    

превасходно бактерија, који се неадекватним одржавањем оралне хигијене 

акумулира на тврдим и меким ткивима усне дупље, изазивајући бројна 

обољења. Елмекс ( Elmex ) je орални антисептик који садржи амино флуориде 

који се врло лако концентришу на површини зуба и формирају заштитни 

омотач око глеђи, што чини глеђ много отпорнијом на дјеловање кариогених 

бактерија. Амино флуориди такође дјелују и на метаболизам бактерија  које 

формирају дентални плак и тако инхибишу акумулацију денталног плака. 

Листерин (Listerin) је орални антисептик који спада у деривате фенола којем су 

придодата есенцијална уља израженог антимикробног дјеловања: ментол, 

еукалиптол и метил-салицилат. Он инхибише акумулацију денталног плака, 

има антимикробну активност и такође је ефикасан против непријатног задаха. 

Циљ овог истраживања је утврдити ефикасност Листерина и Елмекса на 

спречавању акумулације денталног плака. 

 

                                                                                                      ( 5 ×0,75=3 ,75 бода) 

 

1.1.3. Ilić J, Stojičić J, Adamović T. Mini implants as an anchorage in orthodontic  therapy. 

Contemporary materials. Academy of Sciences and Arts of the Republic of Srpska. 2014;18:711-6. 

 

Ортодонтска контрола упоришта је основни дио у планирању ортодонтске 

терапије.Контролом упоришта постиже се жељено помјерање зуба уз 

минималне негативне последице.Конвенционални екстраорални и интраорални 

упоришни системи често не успјевају да пруже апсолутно упориште, што је и 

подстакло развој скелетних упоришних система. 

Циљ ове студије је кратак преглед свих могућности и предности употребе 

мини-имплантата у савременој ортодонтској терапији. 

 

                                                                                                       ( 5 бода ) 

 

1.1.4. Lovrić J, Ilić J, Adamović T. Regenerative endodontics. Contemporary Materials. Academy 

of Sciences and Arts of the Republic of Srpska. 2014;18:711-6. 

 

Регенеративна ендодонција подразумијева стварањe и  допремањe ткива у сврху 

замјене обољелe, непотпуне и трауматизоване пулпе. Циљ ове студије је да 

сагледа најновију литературу и сугерише усмјеравањe у регенеративним 

ендодонтским процедурама за лијечење трауматизованих, сталних зуба са 

незавршеним растом коријена. Студија описује могуће технике рада које ће 

регенеративну ендодонцију учинити реалном. Регенеративне ендодонтске 

технике укључују коријенско-каналну реваскуларизацију, терапију 

постнаталним матичним ћелијама, пулпне имплантате, матричне имплантате, 

тродимензионално ћелијско организовањe, убризгавајуће матриксе и генску 

терапију (ткивни инжињеринг). Регенерација или замјена оралних ткива, такође 

треба да ријеши проблеме настале усљед наследних поремећаја, трауме, 
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неопластичних или инфективних обољењa. Објављенe студије случаја пулпне 

реваскуларизације су углавном извјештаји о зубима млађих пацијената са 

отвореним апексом. 

Ова достигнућа у регенерацији функционалног пулпo-дентинског комплекса  

имају обећавајући утицај на напоре да се задржи природна дентиција. Будући 

развој регенеративних ендодонтских процедура  ће захтијевати свеобухватан  

истраживачки програм усмјерен на сваку од наведених компоненти и њихову 

примјену на наше пацијенте. 

 

                                                                                                             ( 5 бода ) 

 

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

(3 бода) 

 

2.0.1. Arbutina  A, Mirjanić  V, Marin S, Adamović  T,  Umićević  Davidović  M, Arapović Savić  

M,  et al.  The influence  of  different  ligation  sistems on the occurence of  friction during therapy 

with  fixed orthodontic appliances. Contemporary Materials, Academy of Sciences and Arts of the 

Republic of Srpska.  July 2013; Abstract book  p. 131. 

 

One of the factor that can significantly slow down the therapy with fixed orthodontic 

appliances is friction that occurs during teeths movement along the archwire.The aim 

of this study is to make a brief review of the impact of different ligation systems on 

the occurrence of friction in orthodontic therapy. 

 

                                                                                              ( 3 ×0,3=0,9 бода) 

 

2.0.2. Pavlić V, Vujić-Aleksić V, Adamović T. Dose- and carrier- dependent effects of simvastatin 

in periodontal therapy. EuroPerio 8. London, UK. June 2015; Abstract book p. 100.  

 

 Successful periodontal regenerative therapy requires an agent which not only treat 

the tissue destruction, but also enhances the regenerative capabilities of the 

periodontal tissue. Statins are specific competitive inhibitors of 3-hydroxy-2-methyl-

glutaryl coenzyme A reductase. Due to pleiotropic effects, statins have many benefits 

in periodontal therapy. Recent studies have demonstrated that among statins, 

simvastatin (SMV) is the most potent statin in terms of promotion of the bone 

formation. The successful use of SMV depends on the local dose and carriers. 

Therefore the aim of this study is to give a systematic overview of SMV dose and 

delivery system in order to obtain the best treatment approach in periodontal therapy. 

 

                                                                                                              ( 3 бода ) 

 

2.1. Оригинални научни радови у научним часописима националног значаја  

( 6 бодова) 

 

2.1.1. Janković O, Kuzmanović Radman I, Adamović T, Ilić S, Đeri A, Josipović R.        Marginal 

seal evaluation of self-etch flowable composite materials. Serbian Dental J. 2013 ;60(4):200-9. 
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Највећи недостатак композитних материјала је скупљање при полимеризацији и 

последично настајање микропукотине, па тржисте данас нуди велики број 

различитих нових композитних материјала.Циљ овог рада је био да се методом 

бојених раствора провери квалитет рубног затварања код кавитета V класе 

рестаурисаних самонагризајућим течним композитом материјалом Vertise Flow 

полимеризованим различитим техникама полимеризације.Испитивања су 

обављена на 60 екстрахованих интактних зуба хуманог поријекла (30 премолара 

и 30 молара). 

 

                                                                                           ( 6 ×0,3=1,8 бода) 

 

2.1.2.Janković O, Adamović  T, Veselinović V. Vertise Flow impact on the quality of composite 

restorations. Contemporary materials. Academy of Sciences and Arts of the Republic of Srpska. 

2014;18:711-6. 

 

Све већи захтјеви за дуготрајношћу испуна и рубног интегритета утичу на 

развој нових материјала и техника рада у рестауративном поступку на глеђи и 

дентину.Ти савремени захтјеви рестаурације тврдих зубних ткива подстакли су 

и развој нове врсте композитних материјала тзв. „самонагризајучих 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 течним композитом материјалом Vertise flow и 

течним композитним материјалом Tetric flow, полимеризованих класичном 

техником свјетлосне полимеризације.Испитивања су обављена на 40 

екстрахованих зуба хуманог поријекла (20 интактних, 20 кариозних). У сваку 

групу  је укључено по 10 премолара и 10 молара. 

 

                                                                                                     ( 6 бода) 

 

2.2.Прегледни научни рад у часопису међународног  значаја или поглавље у 

монографији истог ранга. 

( 10 бодова) 

 

2.2.1.Pavlić V, Adamović T, Nyan M. Use of lasers in everyday dental practice.                            

Myanmar Dental Journal. 2014 ;21(1):5-12. 

 

Since the development of the ruby laser by  Maiman in 1960, it has been efficiently 

use for diagnostics, surgery and therapeutic application in dentistry. With expansion 

in future application of lasers in modern dentistry, it is expected that number of 

potential laser users will continue to grow. Therefore, the aim of this review present 

some of the wide range of possible dental treatment options, which can be success 

accomplished employing lasers, either used alone  or in combination with 

conventional therapy  approaches. 

                                                                                          ( 10 бода ) 
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УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 40,45 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.) 

Нема 

Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број бодова сврстаних по 

категоријама из члана 21.) 

2.3.Квалитет педагошког рада на Универзитету (4 бода) 

Кандидат Тијана Адамовић ради у својству асистента на  Катедри за болести уста од 2011. 

године веома успјешно учествује у организацији и извођењу практичне наставе из предмета 

Пародонтологија и орална медицина. На практичној настави студентима успјешно преноси 

стечена практична и теоријска знања. 

                                                                                                                                   (4 бода) 

 

2.4. Оцјена из студентске анкете:                                                                       (10 бодова) 

 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 14 бодова 

 

 

 

д) Стручна дјелатност кандидата: 

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

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

2.5. Стручни рад у часопису националног значаја ( с рецензијом ) 

( 2 бода) 

 

2.5.1. Pavlić V, Adamović T, Gojkov-Vukelić M, Markovic Đuric LJ. Laser  therapy  in burning  

mouth  syndrome. Stomatološki vijesnik. 2014;3(2):123-8. 

 

Burning mouth syndrome (BMS) is a distinct clinical condition that causes burning 

and painful sensations of the mouth, in the absence of significant mucosal 

abnormalities. Incomplete understanding of the etiology and pathophysiology of 

BMS, lack of appropriate diagnostic criteria and effective treatments are making 
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management of BMS very challenging. Recently, laser therapy (low-level laser 

therapy- LLLT; photo-bio-stimulation) has been described as an efficient therapy 

option for BMS, due to possibility to reduce the pain/burning sensations related to the 

BMS. Results of this study demonstrated significant reduction of pain/burning 

sensations following LLLT. Even though majority of the available literature 

demonstrated beneficial effects of LLLT in treatment of BMS, these results should be 

interpreted with caution, due to the possibility that beneficial outcome might be a 

result of placebo response. Further, different design and sets of laser irradiation 

parameters of a limited number of available studies prevent us from making definite 

conclusion on the efficiency of using LLLT in therapy of BMS 

 

                                                                                             ( 2 ×0,75=1,5 бода)  

 

2.6. Стручни рад у часопису од међународног значаја ( с рецензијом)( 4 бода) 

 

2.6.1.Pavlić V, Zubović N, Ilić S, Adamović T. Untypical Amlodipine-induced gingival 

hyperplasia. Case Rep Dent. 2015;2015:756976. 

 

Amlodipine is a third generation dihydropyridine calcium channel blocker that is 

frequently used in therapy of hypertension. Among many side effects, amlodipine has 

been found associated with gingival overgrowth (GO) which usually occurs within 

the first three months of starting therapy at a dose of 10 mg/day. However, there are 

very few reports on amlodipine-induced gingival overgrowth (AIGO) at a lower dose 

(5 mg/day) and only after short term administration. A 64-year-old male patient with 

hypertension, who received amlodipine (5 mg/day) for four years, sought medical 

attention at the Department of Periodontology and Oral Medicine, Institute of 

Dentistry, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina. The patient complained of 

masticatory problems due to extensive maxillary GO along with pain, bleeding, and 

foul odor. The clinical and the histological evidences were consistent with AIGO. 

The first line treatment consisted of the amlodipine substitution (amlodipine was 

replaced with enalapril, 5 mg/day) and the scaling and root planning/SRP. At one-

month follow-up, drug replacement and SRP resulted in some reduction of the 

inflammation and significant reduction of symptoms. Further, 

gingivectomy/gingivoplasty helped overcome the effect of these drugs. The 

possibility of AIGO should be considered for a lower dose, as well as a late 

presentation. 

 

                                                                                                      ( 4 ×0,75=3 бода ) 

 

 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:4,5 бодова 
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УКУПНА НАУЧНА, СТРУЧНА И ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

 

 

Дјелатност 

 

 

Прије посљедњег 

избора 

Послије посљедњег 

избора 

УКУПНО 

Просјечна оцјена у 

току I  и II циклуса 

студија 

89,4 89,4 89,4 

Научна  0 40,45 40,45 

Образовна  0 14 14 

Стручна 0 4,5 4,5 

Укупан број бодова 0  148,35 

     

 

 

Други кандидат 

 

а) Основни биографски подаци : 

Име (име оба родитеља) и презиме: Јелена ( Зоран и Радана) Галић 

Датум и мјесто рођења: 24. јуни 1989.године Бања Лука 

Установе у којима је био запослен: - 

Радна мјеста: - 

Чланство у научним и стручним 

организацијама или удружењима: 

Члан коморе доктора стоматологије 

Члан друштва специјалиста доктора 

Стоматологије Републике Српске 

  

б) Дипломе и звања: 

Основне студије 

Назив институције: Медицински факултет Универзитета у Бањој 

Луци 

Звање: Доктор стоматологије 

Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2014 године 

Просјечна оцјена из цијелог студија: 9,09 

Постдипломске студије: 

Назив институције: - 
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Звање: - 

Мјесто и година завршетка: - 

Наслов завршног рада: - 

Научна/умјетничка област (подаци из 

дипломе): 

- 

Просјечна оцјена: - 

Докторске студије/докторат: 

Назив институције: - 

Мјесто и година одбране докторске 

дисертација: 

- 

Назив докторске дисертације: - 

Научна/умјетничка област (подаци из 

дипломе): 

- 

Претходни избори у наставна и научна 

звања (институција, звање, година 

избора) 

- 

 

 

 

 

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

радова (3 бода) 

 

1.1.1. Ј. Галић, С.Марин. Учесталост неизниклих умњака, 6. Научно-стручни 

скуп„Студенти у науци“ са међународним учешћем, 27-29. новембар 2013. 

година,Бања Лука, Аbstract Book (str.76) 

 

Неизникао зуб означава зуб који није видљив у усној дупљи, без обзира 

на разлоге његовог одсуства. Неизникли зуби могу  својим присуством 

стварати бројне компликације., али оне могу настати и током вађења или 

постоперативно.Циљ рада је да се утврди дали на учесталост неизниклих 

умњака утичу пол и старосни узраст. У ретроспективном истраживању 

учествовало је 212 испитаника којима је идентификовано 

дигиталноортопантомографско снимање зуба у рендген кабинету у 

БањаЛуци. Испитаници су подјељени према полу и узрасту на 3 старосне 

групе. Добијени резултати показују да је учесталост неизниклих умњака 

битно повезана са узрастом. Потребн је у што ранијем животном добу 

дијагностификовати неизникле умњаке због компликација које настају 

њиховим каснијим вађењу 

 

                                                                                                                        (3 бода) 
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1.1.2 J.Галић, С. Марин, Incidence of impacted third molar for 2013 year, 53 

EDSAMeeting 10 th Congress Venue Kosice, Slovakia 2014 (34-35)  

 

Неизникао зуб означава зуб који није видљив у усној дупљи, без обзира 

на разлоге његовог одсуства. Неизникли зуби могу  својим присуством 

стварати бројне компликације., али оне могу настати и током вађења или 

постоперативно.Циљ рада је да се утврди дали на учесталост неизниклих 

умњака утичу пол и старосни узраст. У ретроспективном истраживању 

учествовало је 212 испитаника којима је идентификовано 

дигиталноортопантомографско снимање зуба у рендген кабинету у 

БањаЛуци. Испитаници су подјељени према полу и узрасту на 3 старосне 

групе. Добијени резултати показују да је учесталост неизниклих умњака 

битно повезана са узрастом. Потребн је у што ранијем животном добу 

дијагностификовати неизникле умњаке због компликација које настају 

њиховим каснијим вађењу 

 

                                                                                                                       (3 бода) 

                                                                                                   

Радови послије последњег избора/реизбора 
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава  сврстаних  по категоријама из члана 19. 

или члана 20.) 

   

Нема 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 6 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.) 

2.0. Други облици међународне сарадње 

(конференције,скупови,радионице,едукација у иностранству) (3 бода) 

 

2.0.1. Галић Ј.Core module good research practice and essentials of research methodology. 

Osteology Research Academy in Lucerne from 14 to 18  September 2015 

 

                                                                                                                          (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.) 

Нема 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 3 бодова 
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д) Стручна дјелатност кандидата: 

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

Нема 

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

Нема 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 0 бодова 

 

 

 

 

УКУПНА НАУЧНА, СТРУЧНА И ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

 

 

Дјелатност Укупно 

Просјечна оцјена у току I и  II циклуса 

студија 

90,9 

Нучна 6 

Образовна  3 

Стручна 0 

Укупан број бодова 99,9 
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III. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

 

 

 

 

Након увида у приложену конкурсну документацију, Комисија даје сљедећу ранг листу 

пријављених кандидата са бројем освојених бодова: 

 

1. Тијана  Адамовић   148,35 

2. Јелена  Галић           99,9 

 

 

На основу анализе конкурсног материјала пријављених кандидата, Комисија је 

констатовала да пријављени кандидати Тијана Адамовић и Јелена Галић испуњавају 

услове за избор сарадника према члану 77. Закона о високом образовању Републике 

Српске. 

Имајући у виду чињенице наведене у Извјештају, Комисија је закључила да кандидат 

Тијана Адамовић испуњава услове за избор у звање вишег асистента у складу са чланом 

8. Правилника о еквиваленцији раније стечених звања на Медицинском факултету и 

Ријешења о еквиваленцији раније стечених звања на Медицинском факултету  

Универзитета у Бањој Луци бр. 18/1-315-2/2015, дана 30.04.2015. године. 

Комисија једногласно предлаже да се кандидат Тијана Адамовић, у звању асистента, 

изабере у звање вишег асистента за ужу научну област Пародонтологија и орална 

медицина на Медицинском факултету универзитета у Бањој Луци. 

На основу свега изнесеног Комисија предлаже  Наставно-научном вијећу 

Медицинског факултета и Сенату Универзитета у Бањој Луци  да доктор 

стоматологије Тијана Адамовић, асистент, буде изабрана у звање вишег асистента 

за ужу научну област Пародонтологија и орална медицина на Медицинском 

факултету Универзитета у Бањој Луци. 

 

 

У Београду и Бањој 

Луци,14.12.2015.године 

 

 

Потпис чланова комисије 

 

 

1. _________________________________ 

др Саша Чакић, редовни професор, ужа 

научна област Пародонтологија и орална 

медицина, Стоматолошки факултет 

Универзитета у Београду, предсједник, 

 

2. _________________________________ 

др Валентина Веселиновић, доцент, ужа 

научна област Стоматолошка протетика, 

Медицински факултет Универзитета у Бања 

Луци, члан, 
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