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Образац - 1

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ФАКУЛТЕТ: МЕДИЦИНСКИ 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:
Одлука Сената Универзитета у Бањој Луци, број 01/04 од 11.01.2016. године
о избору наставника за ужу научну област Патолошка физиологија, 1 извршилац

Ужа научна/умјетничка област: Патолошка физиологија

Назив факултета:Медицински факултет

Број кандидата који се бирају 1

Број пријављених кандидата 1

Датум и мјесто објављивања конкурса:
13.01.2016. године, дневни лист „Глас Српске“ Бања Лука

Састав комисије:
а) Предсједник. Проф. Др Нела Рашета, ванредни професор, ужа научна област

Патолошка Физиологија, Катедра за Патолошку физиологију, Медицински
факултет, Универзитет у Бањој Луци.
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б) Члан. Проф. Др Мирјана Ђерић, редовни професор, ужа научна област
Патолошка физиологија, Катедра за Патолошку физиологију, Медицински
факултет, Универзитет у Новом Саду.

в) Члан. Проф. Др Амела Матавуљ, редовни професор, ужа научна област
Физиологија, Медицински факултет, Универзитет у Бањој Луци.

Пријављени кандидати:

1. Доц. др Дарко Голић

II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА

Први кандидат
а) Основни биографски подаци :
Име (име оба родитеља) и презиме: Дарко (Алекса, Боја) Голић
Датум и мјесто рођења: 07.09.1960.  Бања Лука
Установе у којима је био запослен: Дом Здравља Скендер Вакуф, 1985.-88.

КЦ Бања Лука, 1988.-до сада
Радна мјеста: - Љекар Опште праксе

- Специјалиста Анестезије, реанимације
и терапије бола
- Начелник Клинике
- Доцент на Катедри за Патолошку
физиологију

Чланство у научним и стручним
организацијама или удружењима:

1. Доктора Медицине Републике
Српске

2. Удружење Анестезиолога Републике
Српске

3. ИАСП- Интернационална асоцијација
за проучавање бола

4. ЕСА- Европско Удружење Анестези-
олога

б) Дипломе и звања:
Основне студије
Назив институције: Медицински факултет,  Универзитет у

Бањој  Луци

Звање: Доктор медицине
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 1985. година
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Просјечна оцјена из цијелог студија: 8,40

Постдипломске студије:
Назив институције: Медицински факултет, Универзитет у

Бањој Луци
Звање: Магистар медицинских наука

Мјесто и година завршетка: Бањалука, 2003. године
Наслов завршног рада: Значај електролитних и ацидобазних

поремећаја у прогнози најтежих облика
акутног панкреатитиса

Научна/умјетничка област (подаци из
дипломе):

Патолошка Физиологија

Просјечна оцјена: 9,0

Докторске студије/докторат:
Назив институције: Медицински факултет, Универзитет у

Сарајеву
Мјесто и година одбране докторске
дисертација:

Сарајево, 2010. године

Назив докторске дисертације: Ефикасност Рекомбинантног фактора
VІІ-а код слома коагулационог статуса у
акутним искрварењима

Научна/умјетничка област (подаци из
дипломе):

Патолошка физиологија

Претходни избори у наставна и научна
звања (институција, звање, година
избора)

● Медицински факултет у Бањој Луци
асистент ха Катедри за Хирургију, од
1995.- 2004. године
● Медицински факултет у Бањој Луци
Виши асистент на Катедри за Хирургију,
од 2004.-2011. године
● Медицински факултет у Бањој Луци,
доцент на катедри за Патолошку
Физиологију, од 2011. године

в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата
Радови прије посљедњег избора/реизбора

1.1. Прегледни чланак у часопису националног значаја или поглавље у
монографији истог ранга (6 бодова)

1.1.1.Голић Д ,Милошевић Д, Берић П. Епидемиолошке карактеристике Ventilator
associated pneumoniae- VAP у ИЦУ КЦ Бањалука, Симпозиј о инхалационој
анестезији, Зборник радова 2004;56-59.

1.1.2.Голић Д, Томанић Б, Милошевић Д, Берић П. Бактеријска резистенца код
ВАП 5 година након увођења деескалационе терапије у ИЦУ КЦ Бањалука,
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Симпозиј механичка вентилација плућа, Зборник радова 2007;92-99.
75% =4 бода

1.1.3. Милошевић Д, Голић Д. Каротидне ендартеректомије и суперфицијални
цервикални блок, Симпозиј Инфекција у ЈИЛ, Зборник радова, 2009; 66-71.

6 бодова

1.2.Научни рад на научном скупу националног значаја, штампан у цјелини ( 2
бода)

1.2.1. Голић Д, Видовић Ј, Берић П. Употреба рекомбинантног фактора седам у
Неурохирургији, Медицински журнал, 2008;14(3):115-118.

2 бода
1.2.2. Голић Д, Ракановић Д, Берић П, Милошевић Д. Анестезија код обољелих од
Мiasthenie gravis,  Симпозиј механичка вентилација плућа. Зборник радова
2007;112-114.

2 бода
1.2.3. Голић Д, Милошевић Д, Томанић Б, Ракановић Д. Sy Guillain-Barre  у
трудноћи-приказ случаја, Симпозиј механичка вентилација плућа, Зборник радова
2007;114-117.

75%= 1,5 бода

1.2.4. Голић Д, Шкрбић Р, Воронов Г. Reporting statistic in medicine, Scripta medica
2010;41(2):77

2 бода

Радови послије последњег избора/реизбора

1.1. Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у цјелини ( 5
бодова)
1.1.1. Голић Д, Милошевић Д, Берић П,Келеман Н. Koaгулопатија код политрауме и
масивне трансфузије, The First Belgrade Anaesthesia Forum, 2016;113-117.
Траума је водећи узрок морталитета средње животне доби у свијету.Око 40 % леталних
исхода код трауме узроковано је коагулопатијом.Покушали смо да докажемо колико
трансфузија крви и крвних деривата коригује коагулопатију у трауми. Испитивањем је
обухваћено 50 пацијената са траумом код којих је ординирана ексангвинотрансфузија (
више од 5000 мл крви и крвних деривата).Праћени су следећи параметри:тромбоцити,
протромбинско вријеме, активирано парцијално тромбопластинско вријеме и
тромбоеластограм(вријеме реакције, коагулационо вријеме и алфа угао).Закључак студије
је да упркос надокнаде крви и крвних деривата пацијенти остају и хипокоагулационом
стању.

75% = 4 бода
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1.1.2.Голић Д. Local Anesthetic Toxicity – Last Update, Sixth Annual Spring Scientific
Symposium in Anesthesiology and Intensive Care, 2014: 30-36.
Системска токсичност локалних анестетика је најчешће узрокована високом
концентрацијом локалног анестетика у плазми и јавља се у 1:1000 периферних
нервних блокова.Знаци токсичности локалних анестетика се прво јављау од стране
централног нервног система и то примарно знацима ексцитације, на које се
настабљају знаци депресије мозга.Кардиоваскуларни токсични ефекти настају
због блокирања натријумових канала, а то доводи до појаве тешких аритмија и
срчаног застоја.Најранији знак  системске токсичности локалних анестетика
узрокован је блокадом инхибиторних путева и манифестује се ексцитацијом.У
спречаванју токсичности од изузетне важности је превенција(обавезан
хемодинамски мониторинг, употреба најнижих доза, код ординирања анестетика
давати га повремено у болусима, не континуирано, обавезно аспирирати да се
избјегне интраваскуларна апликација,употребљавати ултразвук.Терапија
системске токсичности локалних анестетика подразумијева мјере
кардио.пулмонално- церебралне реанимације уз употребу Интралипида (Ia;B)

1 x 5 = 5 бодова

1.2.Oригинални научни рад у научном часопису националног значаја (6 бодова)

1.2.1.Kрџалић А, Рифатбеговић З, Крџалић Г, Јахић Е, Голић Д. Atmospheric
Pressure Changes Are Associated with Type A Acute Aortic Dissection and Spontaneus
Abdominal Aortic Aneurysm Rupture in Tuzla Canton, Мед Арх. 2014:68 (3);156-158.
Циљ студије је био да се испита повезаност сезонских промјена атмосферског
притиска и инциденце типа А аортне дисекције, те руптуре абдоминлане
анеурисме. Испитан је 81 пацијент у периоду од 2008- 2013.године.Испитивање је
показало повећану инциденцу акутне дисекције аортне анеуризме у прољеће (47%) и
зиму (52%).

50%= 3 бода

1.2.2. Хоџић С, Голић Д. Смајић Ј, Сијерчић Ц, Умиханић Ш. Complication Related
to Inserction and Use of Central Venous Catheters, Мед Арх. 2014:68(5);300-303.
Централни венски катетри су у свакодневној пракси у лијечењу пацијената у
Јединицама Интензивне терапије.Постабљање и употреба катетера је повезано
са компликацијама.Ова ретроспективно-проспективна студија за период јануар
2ГО11. о децембра 2012. године  је обухватила 108 пацијената са пласираним
централним венским катетером.Код постављања катетера јавила се аритмија
срца у 12 случајева, пункција артерије у 7 случајева, а хематом у 4 случаја, чешће
код мултилуминалних катетера.

50% = 3 бода
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1.2.3. Угреновић Д, Гардашевић Г, Голић Д , Газдић В. IoT Wireless Sensor Networks
for Healtcare Application, First Conference on Medical and Biological Engineering in
Bosnia and Herzegovina, 2015; 121-122.
Internet of Things(IoT)je pardigma koja označava približavanje postojeće na novu
platformu, tako što nedvosmisleno omogućava IP adresiranje i pristup fizičkim objektima.
Trenutno, u žiži interesovanja je primjena IoT polja za zdravstvene i biomedicinske
aplikacije. Cilj ovoga rada je da se pokaže preliminarne rezultate istraživanja za IoT
zdravstveni scenario zasnovan na 6LoWPAN (Ipw6 preko niske snage bežični Personal
Area Networks) protokolu u okviru operativnog Contiki sistema. Na taj način će se
procijeniti performanse i mjeriti stopa gubitaka propusnosti paketa.

75%=4boda

1.3.Уводно предавање по позиву на научном скупу међународног значаја,
штампано у цјелини (8 бодова)

1.3.1.Голић Д, Милошевић Д. Superfitial Cervical Plexus Block Versus General
Anesthesia  for Carotid Endarterectomy, Seventh Annual Spring Scientific Symposium
in Anesthesiology and Intensive Care, 2015:46-50.
Још увијек не постоје усаглашени ставови за избор анестезије код каротидних
ендартеректомија.Традиционално, предност се даје општој анестезији због нјених
предности, регионална анестезија има значајну предност у мониторингу
церебралне перфузије, јер је будан пацијент најбољи монитор функције мозга.У
овом раду 100 пацијената АСА скор II и   III подијељено је у двије групе по 50,једна
је рађена у опшој анестезији, а друга у блоку суперфицијалног цервикалног
плексуса.Праћени су:систолни, дијастолни и среднји артеријски притисак, ритам,
сатурација артеријске крви кисеоником,скала бола,БИС мониторинг за дубину
анестезије, модификована скандинавска скала за мождани удар, као и цијена.
Закључак студије је да блок обезбјеђује исти ниво оксигенације,скок притиска у
блок групи за вријеме клампинга је пожељан јер омогућава бољу перфузију мозга
преко колатерала. Транзиторна исхемијска атака код пацијената у блоку се јавила
у 2 случаја, а код пацијената у општој анестезији немамо могућности да је
мониторирамо и откријемо.Блок обезбјеђује добру интраоперативну и
постоперативну аналгезију.Блок анестезија је 20 пута јефтинија од опште
ендотрахеалне анестезије.

1 x 8 = 8 бодова

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 50,5 бодова
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г) Образовна дјелатност кандидата:
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора

1.1.Рецензиран универзитетски уџбеник који се користи у земљи ( 6 бодова)

1.1.1.Голић Д, Томанић Б. Анестезија и преоперативна припрема
болесника.У:Грубор П, уредник.Хирургија и њега хируршког болесника.Бањалука:
ЦИБИД Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, 2008:136-150.

50%= 3бода
1.1.2.Голић Д, Ракановић Д. ШОК.У:Грубор П. Здравствена њега у ванредним
условима.Бања Лука:ЦИБИД Медицинског Факултета Универзитета у Бањој Луци,
2010:39-71.

50%=3 бода

Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора

1.1.Рецензирани универзитетски уџбеник који се користи у иностранству (12
бодова)

1.1.1.Голић Д. Патофизиологија шока У Кулаузов М. Општа патолошка
физиологија. Нови Сад: Ортомедиц боок, 2015:415-432.

30%= 4 бода

1.1.2.Менторство кандидата за степен другог циклуса (4 бода)

1.1.2.1.Милошевић Д. Предност суперфицијалног блока плексуса цервикалиса над
општом ендотрахеалном анестезијом код каротидних ендартеректомија, 2011,
Медицински факултет Бањалука.

4 бода
1.1.2.2. Хоџић С. Фактори ризика за настанак колонизације везаних за инсерцију и
примјену централних венских катетера, 2012. Медицински факултет Бањалука.

4 бода

1.1.3.Члан комисије за одбрану рада другог циклуса ( 2 бода)

1.1.3.1. Михајловић С. Учесталост и значај раног откривања  Инфаркта миокарда без
СТ елевације на прехоспиталном нивоу, 2015. Медицински факултет Бањалука.

2 бода
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1.1.4.Менторство кандидата за завршни рад првог циклуса (1 бод)

1.1.4.1. Ђекић Н. Микробиолошка дијагноза пнеумоније код пацијената на
механичкој вентилацији у Јединици Интензивне Његе, 2016. Медицински факултет
Банјалука.

1 бод

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 21 бод

д) Стручна дјелатност кандидата:
Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора

1.1. Стручни радови у часопису националног значаја  са рецензијом ( 2 бода)

1.1.1. Лазаревић А, Ђукановић Б, Лазаревић С, Марић З, Голић Д. Акутни абдомен
у болесника са инфарктом танког цријева узрокованим емболизацијом
фрагментом папиларног фиброеластома срца. Сцрипта медица 2003,34(2):97-
100.

50%=1 бод

1.2.Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора)

1.2.1 Бечановић Д, Голић Д, Шврака Д. Anestesiological Complication  in Patient with
Ankylosing Spondilitis and Crohn Disease-case report, Acta Medica Salinea 2011;40(
suppl 1): 59-61.

1.2.2. Аћић Д, Грбавац Е, Голић Д, Вујановић В. Епидурална анестезија код
пацијента са карциномом плућа и трахео-езофагеалном фистулом у хитној
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хирургији-приказ случаја,  Годишни Састанак Удружења Анестезиолога и
реаниматолога Републике Српке, Зборник радова 2012;54-56.

1.2.3.Голић Д, Вујановић Б, Грбавац Е. Анестезија код Еисенменгеровог синдрома у
елективној хирургији-приказ случаја, Годишњи Састанак Удружања Анестезиолога
и Реаниматолога Републике Српске, Зборник радова 2012; 56-58.

1.2.4. Јандрић К, Голић Д, Менићанин Т, Глишић С, Стевановић Р. Учесталост и
третман јатрогених пнеумоторакса на Клиници за Плућне болести у Бањалуци,
Часопис Удружења Пулмолога Републике Српске, 2013;(3):38-42
Повећањем броја трансторакалних пункција повећао се и број јатрогених
пнеумоторакса.Анализиран је период 2009-2012- године.Укупна учесталост
јатрогених пнеумоторакса износи 3,87.Најчешће су код трансторакалних пункција,
а потом код плеуралних пункција. Око 90 % пнеумоторакса је прошла без додатних
интервенција.

50%= 1 бод

1.2.5. Милошевић Д, Голић Д, Ракановић Д, Јаничић Д. Blunt chest trauma and
pericardial tamponade, Медицински журнал, 2014, 20 (3);203-205.
Тупа траума грудног коша може изазвати широк спектар озљеда срца, од
асимптоматских аритмија до руптуре срчаних шупљина и великих крвних
судова.Тампонада перикарда се јавља као једна од акутних животно
угрожавајућих компликација и праћена је високим морталитетом, упркос
агресивном третману.Описан је случај пацијента (44 године) који је примљен са
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тупом траумом грудног коша у тешком шоку са клиничким знацима тампонаде
перикарда( набрекле вене врата, тахикардија, хипотензија и ниска волтажа на
ЕКГ монитору.С обзиром да се стање пацијента драматично погоршавало,
индикована је хитна торакотомија када је пронађена тампонада
перикарда.Закључак приказа  је да у случају тампонаде перикарда немамо довољно
времена за дијагностику, бећ ако се на основу клиничке слике постави сумња на
тампонаду оперативни захват треба предузети што прије.

50%=1бод

1.2.6.Милошевић Д. Голић Д. Blood pressure oscilation during carotid endarterectomy
in superficial cervical plexus block.Медицински журнал  2014;Вол 20(2);127-129.
Каротидна ендартеректомија је хируршка процедура чијим извођенјем се уклјанја
плак из каротидних артерија врата.Двије главне каротидне артерије, свака са по
једне стране врата допремају крв и кисеоник до мозга.Плак се ствара на интими
великих и среднјих артерија у позним годинама у зависности од животних навика и
хередитарних фактора.Током каротидне ендартеректимија укланја се плак и
омогућава нормалан проток крви.Избор анестезије за ове оперативне захвате је
дискутабилан.Најчешће се користи општа анестезија, чија је лоша страна слаб
мониторинг функције централног нервног система, јер пацијент
спава.Суперфицијални блок плексуса цервикалиса омогућава бољи мониторнинг, јер
је пацијент будан.У раду је обрађено 50 пацијената, средње животне доби од 63
године, код којих је каротидна ендартеректомија урађена у блоку. За вријеме
оперативног захвата праћени су систолни, дијастолни и среднји артеријски
притисак.Закључак рада је да суперфицијални цервикални блок даје добру
хемодинамску стабилност.

50%= 1 бод

1.2.7. Келеман Н, Видовић Ј, Ковачевић П, Голић Д. Рана рехабилитација у
јединици Интензивне медицине-Механичка вентилација и мобилизација пацијента-
приказ случаја, Респиратио, 2015;(5):218-224.
Тешко обољеле пацијенте  који захтијевају механичку вентилацију карактерише
акутна онеспособљеност и мировање у кревету.Све то доводи до развоја
неуромиопатија које повећавају морбидитет и морталитет.Традиционални став је
био да су ови пацијенти исувише болесни за рани рехабилитациони
третман.Уназад десетак година овај став се промијенио.Приказан је случај
пацијентице старе 59 година код које је започета рана рехабилитација од првог
дана на механичкој вентилацији, уз постепено јачанје вјежби.Заклључак: рана
рехабилитација је сигурна процедура уз континуиран неинвазивни мониторинг и
индивидуални приступ у погледу рехабилитационог третмана.

50%= 1 бод

1.1 Менторства за специјализацију из Анестезије, реанимације и терапије бола
(2 бода)

1.1.1.   Вујановић др Војислав
1.1.2.   Томанић др Бојан
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1.1.3.   Ракановић др Драган
1.1.4.   Аћић др Дејан
1.1.5. Ковачевић др Слободан
1.1.6. Крунић др Марија
1.1.7. Мирковић др Слабиша
1.1.8. Павкобић др Милан
1.1.9. Шибаревић др Александар
1.1.10. Никић др Дејан
1.1.11. Шобот др Цузана
1.1.12. Ћук др Сања
1.1.13. Мандић др Наташа
1.1.14. Мрђа др Владимир
1.1.15. Мајсторовић др Госпова
1.1.16. Прерадовић др Славиша
1.1.17. Новарлић др Тања
1.1.18. Остојић др Тамара
1.1.19. Обреновић др Славица
1.1.20. Марић др Тамара

20х 2 =40  бодова

1.2.Члан комисије за полагање специјалистичког испита из Анестезије, реанимације
и терапије  бола и Ургентне медицине ( 1 бод )

1.2.1. Ковачевић др Слободан                         1.2.2. Крунић др Марија
1.2.3. Мирковић Славиша                                1.2.4. Павковић др Милан
1.2.5. Шибаревић Александар                         1.2.6. Никић др Дејан
1.2.7. Шобот др Сузана 1.2.8. Ћук др Сања
1.2.9. Мандић др Наташа                                 1.2.10. Мрђа др Бладимир
1.2.11.Мајсторовић др Госпова 1. 2.12.Прерадовић др Славиша
1.2.13.Новарлић др Тања                                  1.2.14.Остојић др Тамара
1.2.15.Обреновић др Славица 1.2.16.Марић др Тамара
1.2.17.Грујић др Владимир 1.2.18.Шврака др Анита
1.2.19.Гашевић др Моника                                1.2.20.Љуцовић др Никола
1.2.21. Злојутро др Биљана 1.2.22. Шврака др Драган
1.2.23. Милановић др Миле 1.2.24. Благојевић др Љиља
1.2.25.Ђокић др Љиља 1.2.26. Гавела др Милица
1.2.27.Гвозден-Гвозденац др Горана 1.2.28. Михајловић др Далибор
1.2.29.Мијатовић др Срђан 1.2.30.Кесић др Јелена
1.2.31. Ракановић др Драган                              1.2.32.Вујановић др Војислав
1.2.33.Томанић др Бојан 1.2.34.Аћић др Дејан

34 х 1 = 34 бода
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УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 82 бода

Дјелатност Прије
последњег
избора

Послије
последњег
избора

Укупно

Научна 23,5 27,0 50,5
Образовна 6,0 15,0 21,0
Стручна 1,0 81,0 82,0

30,5 123,0 153,5

III. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ
Узимајући у обзир чињенице наведене у Извјештају Комисија сматра да Доц. др
Дарко Голић посједује стручну и научну зрелост, те озбиљан приступ педагошком и
научном раду.

Комисија закључује да кандидат Доц.др  Дарко Голић испуњава све услове
конкурса за избор у звање наставника  на ужој научној области Патолошка
физиологија,  јер је његов цјелокупан допринос као универзитетског радника у
протеклих пет година био у оквирима ове научне области.

Пошто кандидат Доц.др Дарко Голић у потпуности испуњава све услове за избор у
звање ванредног професора, неведене у члановима 74-84. Закона о високом
образовању (СГ РС бр. 104, од 21.09.2011. године ), те члановима 133-140 Статута
Универзитета у Бањој Луци од априла 2012. године и Правилника о поступку и
условима избора наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци (бр.02/04-3-
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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

П Р Е Д Л А Ж Е

да се Доц др Дарко Голић изабере у звање ванредног професора на ужој научној
области Патолошка физиологија.

У Бањој Луци, 08.03.2016. године Потпис чланова комисије

1.

2.

Проф. др Нела Рашета, ванредни
професор, ужа научна област Патолошка
физиологија, Катедра за Патолошку
физиологију, Медицински факултет,
Универзитет у Бањој Луци

Проф. др Мирјана Ђерић, редовни
професор, ужа научна област Патолошка
физиологија, Катедра за Патолошку
физиологију, Медицински Факултет,
Универзитет у Новом Саду

3

Проф др Амела Матавуљ, редовни про-
фесор,ужа научна област Физиологија,
Завод за Физиологију,Медицински фа-
култет, Универзитет у Бањој Луци
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IV. ИЗДВОЈЕНО ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ

(Образложење члан(ов)а Комисије о разлозима издвајања закључног мишљења.)

У Бањој Луци, дд.мм.20гг.године Потпис чланова  комисије са издвојеним
закључним мишљењем

1.
2.


