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1. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ, НАУЧНА И СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ 
КАНДИДАТА 

БИОГРАФИЈА 

Суљо (Шабана) Кунић, је рођен 18. фебруара 1977. године у Каменици код 

Зворника. Основну школу је похађао у родном мјесту и Тузли, а средњу 

Медицинску школу и Медицински факултет у Тузли. Магистарски рад на тему 

„Електронеурографски параметри у пацијената са метаболичким синдромом“ под 

менторством Проф. др Емира Тупковића брани у фебруару 2013. године. 

Од фебруара 2008. ради у својству љекара најприје у Служби опште - породичне 

медицине, а потом као шеф Одјељења за здравствену његу у кући ЈЗУ Дом здравља 

са поликлиником „Др Мустафа Шеховић“ Тузла. У току 2008./2009. године 

завршава едукацију из области породичне медицине (ПАТ). За изузетан допринос у 

раду Установе 2010. награђен је Плакетом захвалности Дома здравља Тузла. У 

јануару 2015. завршава специјализацију из области неуропсихијатрије након чега се 

запошљава у Поликлиници - Диспанзеру за неуропсихијатријске болести матичног 

дома здравља гдје и данас ради. 

За вријеме специјализације додатно се едукује из области епилептологије, 

електроенцефалографиује и групне психотерапије, а након специјализације 

завршава и школу периферног васкуларног ултразвука. Говори енглески језик. 

Активни је учесник бројних симпозија и научних скупова у земљи и иностранству. 

Актуелни је Предсједик скупштине специјализаната и младих 

психијатара/неуропсихијатара Босне и Херцеговине. Ожењен је и отац троје дјеце. 

БИБЛИОГРАФИЈА 

Оригинални научни радови у научним часописима међународног значаја: 

1. Kunić S, Tupković E, Nišić M, Salihović S (2014) Electroneurographic 

parameters in patients with metabolic syndrome. Journal of Health Sciences, 

4(1):45-49. 

2. Zukic S, Batic Mujanovic O, Kunic S, Kudumovic A (2016) The effect of 

smoking, dyslipidemia and arterial hypertension on cardiovascular and 

cerebrovascular diseases by patients with diabetes mellitus. Balkan Journal of 



Health Science, 4(1):19-25. 

3. Ibrahimagic O C, Smajlovic D, Dostovic Z, Pasic Z, Kunic S, Iljazovic A, 

Hajdarevic D S (2016) Hyperhomocysteinemia and Its Treatment in Patients with 

Parkinson’s Disease. Mater Sociomed, 28 (4), 303-306.  

Стручни рад у часопису међународног значаја: 

4. Tupković E, Nišić M, Salihović S, Kunić S (2013) Third Trimester of Pregnanc: 

Carpal Tunnel Syndrome, Anxiety and Depression. Sanamed, 8(1):43-49. 

Научни рад на научном скупу међународног значаја штампан у цјелости: 

5. Bećirović E, Kunić S, Softić R, Dostović, Dostović Z (2015) “I Will Kill You 

Tomorrow“ – orbital frontal lobe personality case. The journal of the European 

Psychiatric Association, 30(Suppl 1):1-1958 

Научни рад на научном скупу међународног значаја штампан у кнјизи 

сажетака: 

6. Okic A, Ljuca F, Nuhbegovic S, Ljuca Dž, Kunic S, Bajrić E (2001) Cloning, 

Expression, Purification and Catalitic Properties of Recombinant Pancreatic 

Ribonuclease A-K 7H. 1st Student’s International Congress of Medical Science 

(SICOMS), Belgrade, Yugoslavia: Scientific program outline and abstracts. 

Medicinski podmladak, Suppl. to Vol. 43, 1 May. P. 32.  

а) Навести неопходне биографске податке: школовање, успјех у току школовања, кретање у 
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2. ЗНАЧАЈ И НАУЧНИ ДОПРИНОС ИСТРАЖИВАЊА 

ЗНАЧАЈ ИСТРАЖИВАЊА 

Претпоставља се да ће резултати планираног истраживања у значајној мјери 

допринијети бољем разумјевању низа потешкоћа и невидљивих препрека које 

пацијенте са епилепсијом свакодневно прате (проблеми адаптације, мнестичког 

слабљења и потешкоћа у одржавању емоционалног баланса). 

Адаптибилност посматрана кроз механизме одбране нам може указати на потребу 



за прилагођавањем стандардних дијагностичких, терапијских и протоколарних 

приступа овим пацијентима. Детекција и верификација проблема са памћењем дат 

ће увид у допринос епилепсије степену мнестичког слабљења. Док би наглашавање 

важности одржавања емоционалног баланса, односно шаблонсих реакција тјела које 

узрокују одређени стимулуси, могао бити један од кључних фактора у развоју 

свеобухватног плана збрињавања. Надаље, праћењем концентрације лијекова у 

крви и биљежењем специфичних електроенцефалографских интерикталних 

графоелемената те њиховом потоњом анализом, у директну би везу могли довести 

електрофизиолошке, биохемијске и психичке карактеристике пацијената са 

епилепсијом. 

Дакле, истраживање би обухватило неколико цјелина људског функционисања, а 

резултати би имали практични значај и вишенамјенску корист (у неурологији, 

психијатрији и психологији). У крајњој линији, очекује се да истраживање укаже на 

потребу за проширењем протокола дијагностичког и терапијског вођења ових 

пацијената, а чиме би се значајно утицало на квалитет њиховог живота. 

 

ПРЕГЛЕД ИСТРАЖИВАЊА 

У свакодневном раду са пацијентима, немали број њих дијагностикујемо и 

лијечимо од епилепсије. Примјећујемо да се поред тешкоћа због основне болести, 

стигме у дрштву, ови пацијенти срећу и са низом других проблема које би овим 

истраживањем покушали освјетлити. Учинили би то на начин да пацијенте са 

епилепсијом посматрамо не искључиво са стране видљиве манифестације болести 

него и невидљивих препрека које их свакодневно прате (проблеми адаптације, 

мнестичког слабљења и потешкоћа у одржавању емоционалног баланса). 

Истраживање би обухватило неколико цјелина људског функционисања, а 

резултати би имали практични значај и вишенамјенску корист (у неурологији, 

психијатрији и психологији). 

Иако се под епилептичким нападом подразумјева интермитентна, пароксизмалана, 

изненадна, краткотрајна и исцрпљујућа измјена моторне активности, 

сензибилитета, сензоријума, понашања, емоција, свијести или аутономних 

функција, која је узрокована абнормалном хиперсинхроном електро-хемијском 



хиперактивношћу групе неурона [1], те се зна да су у особа са епилепсијом 

присутни многи коморбидитети (физичке, психијатријске и когнитивне нарави) [2], 

истраживања која би у контекст (узрочно-посљедичну везу) ставила насловом 

обухваћене цјелине људског функционисања је мало. 

У литератури се истичу запажања да постоје многи поремећаји који се знатно 

чешће срећу код пацијената са епилепсијом у односу на општу популацију. Људи, 

посебно они који имају епилепсију од дјетинства, не раде како би се очекивало с 

обзиром на завршену школу, теже се запошљавају, теже склапају брак и одлучују на 

родитељство [3,4,5,6,7]. Ти пацијенти чешће од других имају симптоме депресије 

или неког другог психијатријског поремећаја [8], поремећаје спавања и болне 

синдроме. Око четвртине све дјеце у популацији с епилепсијом развија се 

интелектуално једноставније [9,10]. Стопа смртности код ових пацијената је већа о 

било којем узроку да се ради [11]. Посебно забрињавају изненадна смрт и 

самоубиства. И што се ризик за самоубиство повећава и до пет пута након дијагнозе 

епилепсије [12].  

Дакле, постоји много доказа који упућују да би пацијенти са епилепсијом могли 

имати проблема у адаптацији, сметње у сфери памћења и потешкоћа у одржавању 

емоционалног баланса. 

Одбрамбени механизми 

Личност је динамичкиа организација оних психофизичких система унутар 

индивидуе који одређује њено карактеристично понашање и њен карактеристичан 

начин мишљења. Досадашња проучавања су потврдила да личност постоји, да је 

стабилна, да је под утицајем биолошких и срединских фактора и да је значајна за 

благостање индивидуе. Его заузима централно мјесто у структури личности и под 

сталним је притиском да интегрише захтјеве који пристижу из ида, суперега и 

спољног свијета. Како би се заштитио од бола или непријатности који би настали 

остварењем забрањених нагонских пулзија его је развио механизме одбране [13].

Основне психолошке механизме одбране: регресију, репресију, реактивну 

формацију, изолацију, негацију, пројекцију и интројекцију, пронашао је и описао 

Сигмунд Фројд (1894) када је претпоставио и могућу повезаност између 

психијатријских болести и психолошких процеса [14]. Касније је Ана Фројд на 



основу свог клиничког искуства ојачала његову теорију описујући: сублимацију, 

премјештање, сањарење, идентификацију са агресором и алтруизам [15]. Од 

Сигмунда и Ане Фројд до данашњих дана концептуализација одбрамбених 

механизама је доживјела бројне трансформације. 

Група механизама одбране које једна особа користи назива се одбрамбени стил који 

након 25. године живота постаје релативно стабилан и представља трајни знак и 

обиљежје личности. Зрели механизми одбране су повезани са адаптивним 

функционирањем, за разлику од незрелих одбрана и неуротичних одбрамбених 

механизама, који - упркос томе што су патолошки и повезани са високим нивоима 

анксиозности - представљају напор појединцу да одржава психолошку хомеостазу 

као одговор на стресну животну средину [16,17]. 

У истраживањима је уочена сигнификантна корелација између зрелости 

одбрамбеног стила и нивоа адаптације личности [18,19]. Новија истраживања 

показују да постоји значајна повезаност између академског учинка и одбрамбених 

механизама личности [20], као и психолошке зрелост и квалитета живота [21]. 

С обзиром да су према когнитивној теорији основни процеси личности психолошки 

каналисани начином на који та личност антиципира догађаје [13], мишљења смо да 

би истраживање механизама одбране у пацијената са епилепсијом дало значајан 

допринос у квалитети дијагностичког и терапијског приступа, комплетније 

сагледавајући потешкоће у прилагођавању које ови пацијенти имају. 

Памћење 

Сваки ментални процес који је продукт психичких функција (мишљења, 

интелигенције, опажања и памћења) и резултује искуством сазнавања, 

препознавања, расуђивања и доношења закључака је дио когнитивног 

функционисања личности. Само памћење предствља психичку функцију 

састављену из три фазе: упамћивање, памћење у ужем смислу и сјећање [22].

Познато је да живот пацијената са епилепсијом може бити ремећен и другим 

сметњама које су више или мање независне од епилептичких напада међу којома су 

и проблеми когниције [1]. У дјеце која имају епилепсију учесталост оштећења 

памћења је висока [23]. Такође, оштећена је и способност орјентације у простору 

[24]. Истраживање проведено од стране Алденкампа и Андерса (2004) је показало 



да су криптогени парцијални епилептички напади повезани с ризиком од 

когнитивних оштећења [25]. Миллер са својим сарадницима је у својој студији 

(2016) показао да старије особе с епилепсијом имају већи когнитивни дефицити те 

да их лијечење са више лијекова и анксиозност сврставају у групу оних који имају 

већи ризик за когнитивна оштећења [26]. Са друге стране, установљено је да 

слушање Моцартове музике доприноси бржем опоравку когнитивних оштећења 

након епилептичког напада [27], да третман антиепилептицима има позитиван 

учинак на когнитивне функције у животиња и људи [28], а у истраживању 

проведеном од стране ван Делена и сарадника (2012), није нађена статистички 

значајна корелација између учесталости напада и когнитивних перформанси у 

пацијената са ниским степеном глиозе мозга [29]. 

Из тих разлога чини нам се интересатнтим истражити да ли су мнестичке 

способности наших пацијената са епилепсијом нарушене, а затим да ли значајно 

корелирају са резултатима маладаптивних механизама одбране ега и 

специфичностима индексá емоционалних профила личности. 

Емоцијионална стања 

Емоција је израз који се у клиничкој пракси користи као синоним за осјећање 

односно специфичан начин реаговања на неку информацију посебним доживљајем. 

Емоционалност је неопходна за формирање ега, дубоко задире у несвјесно и 

омогућава развој контролних механизама, понирући у саму срж животног као 

биолошке категорије, модулишући и интегрирајући даје подлогу за највише облике 

интегративне активности, свијест и вољно дјелованје [13]. Емоција се дефинише и 

као шаблонска реакција тјела коју узрокује одређени стимулус. Јавља се у смислу 

заштите, уништења, репродукције, депривације, прихватања, одбијања, 

експлорације – истраживања или усмјерености, или у њиховој међусобној 

комбинацији [30]. 

Истраживана проведена послиједњих година су показала да пацијенти са 

епилепсијом темпоралног лобуса као и животињски модели са оштећењима 

амигдала и / или хипокампуса показују интерикталне емоционалне поремећаје и 

поремећај емоционалног учења [31,32,33,34]. Један од квантитативних поремећаја 

емоција карактеристичан за пацијенте са епилепсијом је свакако и патолошки афект 



(стањe сужене свијести са дјеломичном амнезијом) којi има велики значај у 

форензичкој (судској) психијатрији [13].  

Поред тога што епилепсија са психијатријским и неуролошким коморбидитетима 

има сложен однос због којег је потребно с опрезом бирати антиепилептике али и 

друге лијекове који се користе у сузбијању коморбидитета [35], мишљења смо да би 

наглашавање важности одржавања емоционалног баланса могао бити један од 

кључних фактора у развоју свеобухватног плана збрињавања ових пацијената. 

Елактроенцефалографија 

Електроенцефалографија (ЕЕГ) је електрофизиолошка дијагностичка процедура 

којом се биљежи електрична активност мозга са поглавине. Незаобилазни је дио 

процедуре при постављању дијагнозе епилепсије, а корисна је и у дијагностиковању 

читавог низа других поремећаја (тумори мозга, мождани удари, енцефалитиси, 

метаболички поремећаји, акутне интоксикације, мождана смрт). Користи се за 

одређивање типова епилептичких напада, у диференцијалној дијагнози епилепсија 

од других поремећаја, у преоперативној пипреми и при откривању фактора 

провокације епилептичких напада [1]. 

Због своје важности коју ова процедура има у епилептологији, слажемо се са 

истраживањима која говоре у прилог потреби биљежења специфичних 

интерикталних графоелемената, као и праћења серумских концентрација 

антиепилептика у пацијената са епилепсијом. 

 

РАДНА ХИПОТЕЗА СА ЦИЉЕВИМА ИСТРАЖИВАЊА 

Радна хипотеза истраживања: 

1. Пацијенти са епилепсијом интензивније користе маладаптивне механизме 

одбране. 

2. Пацијенти са епилепсијом имају изразитије мнестичке сметње. 

3. Пацијенти са епилепсијом имају више потешкоћа у изражавању емоција. 

 



Циљеви истраживања: 

1. Истражити маладаптивне механизме одбране код пацијената са епилепсијом. 

2. Истражити мнестичке сметње код пацијената са епилепсијом 

3. Истражити потешкоће у изражавању емоција код пацијената са епилепсијом. 

 

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ РАДА 

Материјал 

Прву групу би чинло 50 испитаника који имају дијагностиковану епилепсију, 

старости 25 – 64 година, који немају менталну ометеност и који су школу похађали 

по стандардном школском програму, немају значајније струкурно оштећење мозга 

(малигну болест мозга или метастатски депозит, ожиљак настао као послиједица 

можданог удара или физичке трауме, хидроцефалус или цистичну творбу која 

компримира мождане структуре) нису овисни о алкохолу или другим 

психоактивним супстанцијама изузев духана и кофеина и немају других 

психијатријских болести. 

Другу групу би чинло 50 испитаника који немају дијагностиковану епилепсију, а 

група би била изједначена по доби, сполу, школској спреми и другим 

карактеистикама са првом. 

Методе 

У процјени интензитета кориштених маладаптивних механизама одбране 

употријебили би упитник одбрамбених стилова (енг. Defense Style Questionnaire, 

DSQ – 40) којим се испитују свјесни аспекти одбрамбених механизама. У упитнику 

је свакој од 40 честица (по двије за сваки одбрамбени механизам) придружена 

љествица од девет степени у распону од један (уопште се не слажем) до девет (у 

потпуности се слажем). Упитником се добијају информације о 20 одбрамбених 

механизама, односно три основна одбрамбена стила. Индивидуални резултати се 

добијају рачунањем просјечне вриједности двије честице које описују сваки од 

наведених одбрамбених механизама, односно рачунањем просјечне вриједности 

одбрамбених механизама који описују сваки од три наведена одбрамбена стила: 



  

• зреле одбране (4 одбране, 8 честица): сублимација, хумор, антиципација, 

супресија.  

• неуротске одбране (4 одбране, 8 честица): негирање, псеудоалтруизам, 

идеализација, реактивна формација. 

• незреле одбране (12 одбрана, 24 честице): пројекција, пасивна агресија, 

ацтинг оут, изолација, девалуација, аутистична фантазија, порицање, 

премјештање, дисоцијација, pacцjep, рационализација, соматизација. 

За процјену мнестичких сметњи у оквиру когнитивне сфере функционисања 

кориштена би била Вецслерова скала памћења I (енг. Wechsler Memory Scale – 

WBsp 1). Скала је састављена из седам тестова на основу којих је могуће открити 

поремећаје у структури памћења. 

1. Тест опште поучености: састоји се од шест једноставних питања која се 

односе на личне податке или опште знање. Овај тест не указује на разлику 

између нормално интелигентних и граничних примјера, али веома успјешно 

открива посебне поремећаје у памћењу, који су значајни за афазије, 

сенилност или друга органска оштећења памћења. 

2. Тест орјентисаности: састављен је од пет једноставних питања која 

обухватају непосредну временску и просторну орјентацију испитаника, са 

којим се откривају посебни поремећаји памћења и испади различитих 

органских оштећења. 

3. Тест менталне контроле који садржи три задатка: 

 задатак бројања уназад 20 – 1. 

 познавање абецеде / азбуке. 

 бројање у интервалима по три 1 – 42. 

Вриједност овог теста састоји се у откривању психоорганских поремећаја 

који још нису тако изражени, да би се могла утврдити помоћу једноставних 

рутинских задатака памћења. 



4. Тест логичког памћења: сачињавају га двије кратке приче код којих се 

израчунава просјек правилно поновљеног броја мисли. Са овим подтестом се 

испитује способност непосредног обнављања логичког градива.  

5. Тест памћења бројева: њиме се мјери непосредно и механичко памћење 

бројева (унапријед и унатраг) а састоји се од низа бројева, који су узети из 

Вецслерове скале интелигенције за одрасле. 

6. Тест визуелне репродукције: на овом тесту испитаник треба према сјећању 

након посматрања од 10 секунди да нацрта неколико једноставних 

геометријских ликова. Са овим подтестом се испитује визуелна памћење. 

7. Тест асоцијативног сјећања: састављен је од 10 пари ријечи, гдје су парови 

ријечи разврстани у категорију лаких и категорију тешких асоцијација. 

Испитивање се врши у три узастопна понављања. Њиме се утврђује 

способност „новог учења“, односно краткорочног учења. Испитивање је 

нарочито осјетљиво на органске повреде мозга. Подјела парова на лаке и 

тешке асоцијације, омогућава откривање агравационих или симулативних 

тенденција испитаника. 

Оцјењвање резултата је потпуно објективизирано и успјех на сваком подтесту 

изражава се бројем постигнутих бодова, према критеријима које су дати за сваки 

подтест. Укупан збир бодова за подтестове, представља глобалну недиректну 

бодовну вриједност. Глобалној недиректној вриједности бодова додаје се 

корективна вриједност, која је одређена за сваку старосну групу посебно. Тако 

добијена вриједност представља директну или поправљену бодовну вриједност 

памћења. Након тога на одговарајућим таблицама, за директну бодовну вриједност, 

очитава се одговарајући коефицијент памћења. 

У процјени емоционалних карактеристика користили би Индекс емоционалног 

профила (ИЕП). Тест присилног избора који се састоји од 62 пара 12 различитих 

израза (црта личности), при чему је задатак испитаника да у сваком пару изабере 

онај израз који га боље описује. На основу тог теста добијамо профил сачињен од 

осам основних емоција и БИАС-скале (скала пристрасности у давању одговора). 

 



Изрази који се постављају један наспрам другог су: 

 Друштвен (пријатан у односима са људима; воли да буде у друштву; 

дружељубив) 

 Гризе се у себи (мучи га незадовољство, не може да га отворено изрази; 

мрзовољан) 

 Нагао (тренутно реагује, не размишљајући о послиједицама; плаховит) 

 Несигуран у себе (од силине бриге какав ће утисак оставити у овом друштву 

постане неуспјешан и незадовољан; смушен) 

 Опрезан (предострожан, јер се боји да му се догоди нешто непријатно) 

 Озлојеђен (раздражљив; напрасит; пргав; лако плане) 

 Послушан (најчешће без противљења учини оно што се од њега захтјева) 

 Потиштен (нерасположен и тмуран; разочаран) 

 Склон препирању (често изазива доказивање, расправљање) 

 Склон пустоловинама (ужива у промјенама, привлачи га све што је ново и 

узбудљиво) 

 Сметен (бојажљив и несигуран у присуству других људи и у новим 

ситуацијама; стидљив) 

 Срдачан (непосредан, своју симпатију према другима често и лако изражава) 

Осам основних емоција које овај упитник процјењује су: 

 Репродукција (одражава емоционално стање радости) 

 Инкорпорација (дражава емоционално стање прихватања) 

 Неконтролисаност (одражава емоционално стање импулсивности односно 

потребе за новим искуствима, новим доживљајима) 

 Самозаштита (имплицира емоционално стање страх) 



 Депривација (Изражава емоционално стање туге) 

 Опозиционалност (изражава емоционално стање одбијања) 

 Експлорација (одражава емоционално стање очекивања или планирања) 

 Агресивност (одговара јој емоционално стање огорченост) 

На основу резултата стичемо увид у главна подручја афективних конфликата према 

којима се испитаници могу селектовати у три групе: 

 нормална 

 блаже неприлагођена 

 доста неприлагођена 

Анализа података, добијених факторском анализом, показује да неприлагођенији 

испитаници имају више потешкоћа у изражавању емоција. Висок скор БИАС скале 

указује на тенденцу особе да буде социјално прихватљива док низак скор указује на 

тенденцу да се та особа прикаже као социјално мање пожељна. 

Електроенцефалографску активност би биљежили Emotiv EPOC / EPOC + мулти – 

каналним електроенцефалографским системом високе резолуције који има 14 

канала и двије референтне електроде. Према међународно усвојеном систему 10 – 

20 који прецизира позиционирање и називе појединих електрода, канали су 

обиљежени са: AF3, F7, F3, FC5, T7, P7, O1, O2, P8, T8, FC6, F4, F8, AF4, са CMS / 

DRL референтним електродама у позицијама P3 / P4. Овај апарат користи 

секвенционални начин узорковања, један ADC, по стопи од 128 SPS-а или 256 SPS 

(2048 Hz интерни). Emotiv EPOC / EPOC + ради на резолуцији од 14 бита или 16 

бита по каналу са фреквенцијским одзивом између 0,16 – 43 Hz. 

Концентрацију антиепилептика у серуму би анализирали стандарним биохемијским 

поступком на апарату Architect I 1000 Abbott Labs, Germany 2011 – модуларним 

имунохемијским анализатором напредне хемилуминисцентне технологије 

Chemiflex.  

 

 



СТАТИСТИЧКА ОБРАДА ПОДАТАКА 

У анализи добијених резултата користили би се стандардним дескриптивним 

методама: мјере средње вриједности, распон и стандарна девијација. Процјену 

статистичке значајности разлика правили би на основу резултата Хи квадрат (χ²) и 

Маnn-Whitney U - теста. Мјеру повезаности варијабли би изражавали уз помоћ 

Пирсоновог (r) и Спирмановог (Rho) коефицијента корелације. Сви резултатиби би 

били обрађени у Excel Microsoft Office 2007 и Arcus Quickstat пограму за 

статистичку анализу података. Значајност разлика би била на нивоу р < 0,05. 

 

НАУЧНИ ДОПРИНОС ИСТРАЖИВАЊА 

Разумјевање утицаја епилепсије на психичке карактеристике било да су оне 

прикривене или манифестне, а са којима особе са епилепсијом свакодневно 

наступају у свом социјуму може дати допринос у развоју нових терапијскох 

модалитета који би имали и за циљ побољшање квалитета живота ових пацијената.

Идентификацијом и верификовањем преовладавајућих механизама одбране 

личности, степена мнестичког слабљења као и разлога за потешкоће у одржавању 

емоционалног баланса, пацијенти са епилепсијом би имали вишеструке и практичне 

бенефите. Избор професије, адекватно реаговање или избјегавање нарочитих 

непогодних ситуација, дуготрајно чување когнитивних способности и реалније 

сагледавање свеукупне ситуације би били знатно лакши. 

Поред тога, нашим истраживањем желимо утврдити постајање повезаности између 

електроенцефалографских и биохемијских параметара са постојећим психичким 

карактеристикама, како би били створени оптималнији предуслови за адекватан 

третман ових пацијената али и претпоставке за даља истраживања у том смјеру. 
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а) Значај истраживања; 
б) Преглед истраживања; 
в) Радна хипотеза са циљем истраживања; 
г) Материјал и метод рада; 
д) Научни допринос истраживања. 
 

3. ОЦЈЕНА И ПРИЈЕДЛОГ 

На основу увида у рад кандидата, приложену документацију, биографију и 

библиографију, закључује се да кандидат мр сц. Суљо Кунић испуњава све 

прописане услове за одобрење теме за израду докторске дисертације у складу са 

важећим прописима Закона о Универзитету и како је предвиђено Статутом 

Универзитета у Бањој Луци. Кандидат је временом и након детаљног прегледа 

литературе показао способност да јасно дефинише актуелни проблем и циљеве 

научног истраживања, да влада дизајном истраживања и избором методологије 

научно-истраживачког рада. Чланови Комисије сматрају да постоје одговарајући 

начини и стручни услови да кандидат може успјешно реализовати све постављене 

захтјеве за израду докторске дисертације и добити поуздане и значајне резултате, те 

га због тога сматра квалификованим за израду докторске дисертације. 

 

МИШЉЕЊЕ О ПРЕДЛОЖЕНОЈ МЕТОДИ ИСТРАЖИВАЊА 

Предложена тема је научно и стручно оправдана, недовољно је истражена и веома 

занимљива са научне тачке гледишта, као и са аспекта могућности клиничке 

примјене у неурологији, психијатрији и психологији. Методе истраживања су 

усклађене са пројектом ове докторске дисертације. Садрже детаљно описан дизајн 

студије и методе истраживања, као и методе статистичке обраде података. Опис 

метода истраживања у потпуности омогућава понављање истраживања на другом 

узорку. Предложене статистичке методе и тестови су адекватни за истраживање овог 

типa 

 



 


