
 
Образац - 1 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ   
ФАКУЛТЕТ: МЕДИЦИНСКИ 
 

 

 

 

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, бр. 01/04-2.1126/1/16 од 08.04.2016. године 

 

Ужа научна/умјетничка област:  
Дјечија и превентивна стоматологија 
 

Назив факултета:  
Медицински факултет 
 

Број кандидата који се бирају:  
1 (један) 
 

Број пријављених кандидата:  
1 (један) 
 

Датум и мјесто објављивања конкурса: 
13.04.2016.године,  Дневни лист „Глас Српске“,  Бања Лука 
 

Састав комисије: 
а) Др Јован Војиновић, редовни професор, Ужа научна област Дјечија и 

превентивна стоматологија, Медицински факултет Универзитета у Бањој 
Луци, предсједник. 

б) Др Оливера Долић, доцент, Ужа научна област Дјечија и превентивна 
стоматологија, Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци, члан. 

в) Др Мирјана Ивановић, редовни професор, Ужа научна област Дечја и 
превентивна стоматологија, Стоматолошки факултет Универзитета у 
Београду, члан. 
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Пријављени кандидати: 
 

1. Др Марија Обрадовић 

II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

Први кандидат 
а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Марија (Ранко и Јелка) Обрадовић 
Датум и мјесто рођења: 24.03.1976. Бања Лука 
Установе у којима је био запослен: Медицински факултет, Универзитета у  

Бањој Луци, 2004 – 
ЈЗУ Завод за стоматологију Бања Лука, 
2013 – 2015. 

Радна мјеста: Асистент на Катедри за  дјечију  и 
превентивну стоматологију, Студијски 
програм стоматологија, Медицинског 
факултета у Бањој Луци 
Виши асистент на Катедри за  дјечију  и 
превентивну    стоматологију, Студијски 
програм стоматологија, Медицинског 
факултета у Бањој Луци 
Специјалиста дјечије и превентивне 
стоматологије 

Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

Комора доктора стоматологије 
Републике Српске 

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

Звање: Доктор стоматологије 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2003. година 
Просјечна оцјена из цијелог студија: 8,48 

Постдипломске студије: 
Назив институције: Медицински факултет 

Звање: Магистар стоматолошких наука 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2010. година 
Наслов завршног рада: "Орално здравље дјеце до 6 година 

живота у    предшколским установама 
града Бања Лука" 

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Дјечија и превентивна стоматологија 

Просјечна оцјена: 9,82 
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Докторске студије/докторат: 
Назив институције: Медицински факултет 
Мјесто и година одбране докторске 
дисертација: 

Бања Лука, 2015. година 

Назив докторске дисертације: „Распрострањеност каријеса раног 
дјетињства и дејство денталних лакова 
на почетне кариозне лезије“ 

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Дјечија и превентивна стоматологија 

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

Асистент на Катедри за  дјечију  и 
превентивну стоматологију, Студијски 
програм стоматологија, Медицинског 
факултета у Бањој Луци, 2004 – 2011. 
Виши асистент на Катедри за  дјечију  и 
превентивну    стоматологију, Студијски 
програм стоматологија, Медицинског 
факултета у Бањој Луци, 2011 - 

  
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 научном часопису међународног значаја (10 

бодова) 1.1.1 Обрадовић М, Долић О, Преваленција каријеса и фактори ризика за његов 
настанак у урбаној и руралној средини,  Стоматолошки гласник Србије, 2008; 
55:34-42. 

(10 бодова) 
1.1.2 Dolic O, Vojinovic J, Djukanovic D, Cupic S, Sukara S, Obradovic M, Kojic Z, 

Trtic N. Caries prevalence in the primary and permanent dentition of rural and  urban 
children in the municipality of Banja Luka, Bosnia and Herzegovina. Journal  of Oral 
Health And Dental Management 2011; 9(1):39-47. 

(10 x 0.3 = 3 бода) 
1.2 Оригинални научни рад у научном часопису националног значаја (6 бодова) 
 

1.2.1 Vojinovic J, Cupic S, Dolic O, Mirjanic D, Sukara S, Obradovic M, Success rate of 
the endodontic treatment of young permanent teeth with calcium hydroxide, 
Contemporary Materials, 2010; 1(2):163-7 

(6 x 0.3 = 1.8 бодова) 

1.2.2 Dolic O, Vojinovic J, Obradovic M, Sukara S, Kojic Ž, Trtic N. Application of 
composites, compomers and glass-ionomer cements in caries prevention on occlusal 
tooth surface, Contemporary Materials, Decembar  2010; 1(2):168-174 

(6 x 0.3 = 1.8 бодова) 
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1.2.3 Vojinovic J, Cupic S, Mirjanic D, Sukara S, Dolic O, Obradovic M. 
Remineralization of early caries lesions with glass ionomer cements. Contemporary 
Materials, Decembar 2010; 1(2):175-8 

(6 x 0.3 = 1.8 бодова) 
1.3 Научни рад штампан у цијелости у зборнику радова са рецензијом на 

научном скупу међународног значаја (5 бодова) 
 

1.3.1 Долић О, Војиновић Ј, Чупић Д, Ђукановић Д, Којић Ж, Обрадовић М. 
Примјена  хемијске везе између зуба и испуна на бази јонске размјене у 
савременој стоматологији. Савремени материјали, Акедемија наука и 
умјетности Републике Српске, Научни скупови, књига XIV, Бања Лука, 2008, 
601-615. 

(5 x 0.3 = 1.5 бодова) 
1.4 Научни радови на научном скупу међународног значаја штампани у 

зборнику извода радова (3 бода) 
 

1.4.1 Обрадовић М, Војиновић Ј, Долић О, Сукара С. Примјена  савремених 
средстава и материјала у превенцији и терапији каријеса раног дјетињства. 
Научни скуп Савремени материјали, Бања Лука, 2010. Књига апстраката, с153. 

 
( 3 x 0.75 = 2.25 бодoва) 

1.4.2 Долић О, Војиновић Ј, Обрадовић М,  Сукара С,  Којић Ж. Стање  млијечних 
и сталних зуба у шестогодишњака. Други конгрес стоматолога Војводине са 
међународним учешћем, Нови Сад, 2010. Зборник радова, п17.  

 
( 3 x 0.50 = 1.5 бодoва) 

1.4.3 Обрадовић М, Војиновић Ј, Долић О, Сукара С. Преваленција циркуларног 
каријеса и едукованост родитеља о оралном здрављу, Други конгрес 
стоматолога Војводине са међународним учешћем, Нови Сад, 2010. Зборник 
радова, п 18.  

( 3 x 0.75 = 2.25 бодoва) 
1.4.4 Војиновић Ј, Сукара С, Долић О, Мирјанић Ђ, Обрадовић М.  

Реминерализација почетних кариозних лезија помоћу глас-јономера цемента. 
Научни скуп Савремени материјали, Бања Лука, 2010. Књига апстраката, с151. 

 
( 3 x 0.50 = 1.5 бодoва) 

1.4.5 Војиновић Ј, Долић О, Мирјанић Ђ, Сукара С, Обрадовић М. 
Стопа успјешности ендодонтског третмана младих трајних зуба са калциј 
хидроксид пастом. Научни скуп Савремени материјали, Бања Лука, 2010. 
Књига апстраката, с159. 

( 3 x 0.50 = 1.5 бодoва) 
1.4.6 Dolic O, Vojinovic J, Obradovic M, Sukara S, Kojic Z, Trtic N. Periodontal  status 

of 12-years-old children in Banja Luka, 15th Congress of the BaSS.  Thessaloniki, 
2010. Abstract book, p 421. 

( 3 x 0.30 = 0.90 бодoва) 
1.4.7 Sukara S, Vojinovic J, Dolic O, Obradovic M, Djeri A. Knowledge  and attitudes 
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towards preventive dental care among dentists. 15th Congress of the BaSS.  
Thessaloniki, 2010. Abstract book, p 96. 

 ( 3 x 0.50 = 1.5 бодoва) 
1.4.8 Obradovic M, Vojinovic J, Dolic O, Sukara S, Trnic Z. Study  of dmft Index in 6-

year-old Children in Banjaluka, BiH. 15th Congress of the BaSS.  Thessaloniki, 
2010. Abstract book, p 464. 

( 3 x 0.50 = 1.5 бодoва) 
1.4.9 Обрадовић М, Војиновић Ј, Долић О, Сукара С. Стање  зуба код дјеце узраста 

3-5 година на подручју града Бањалука и здравствена просвијећеност  њихових  
родитеља. Први конгрес стоматолога Војводине са међународним учешћем,  
Нови Сад, 2008. Зборник радова, п15. 

( 3 x 0.75 = 2.25 бодoва) 
1.4.10 Obradovic M, Dolic O. ECC  experience and its relationship to socio-demografic 

factors among pre-school children in Banjaluka. 9th EAPD Congress, Dubrovnik, 
2008. Programme and Abstracts, p16. 

(3 бода) 
1.4.11 Obradovic M, Ilic O. Obradovic B, Caries prevalence of the first permanent molar 

among the 9-year-old children in Banja Luka. 11th Congress  of  the BaSS. Sarajevo, 
2006. Abstract book,  p156. 

(3 бода) 
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  Obradovic B, Obradovic M. Triple V-Y Vermilion Augmentation of the Upper 
Lip, J Craniofac Surg. 2015; 26(8):e736-8. (SCI list) 

         Abstract: 
         Nowadays, we can find a lot of techniques for lip enhancement. Roughly, we can 
divide them into surgical and nonsurgical procedures as well as into those with permanent 
and temporary effects.What kind of methods we use mostly depends on the patient request 
and clinical situation. At the time of this writing, dermal fillers containing hyaluronic acid 
are often used as a nonsurgical method with temporary results. Procedures which provide 
permanently augmented lips are those with graft tissue or implant into the lips. Another 
surgical technique with permanent vermilion augmentation is a multiple V-Y plasty. The 
main advantage of this technique is to not put implants into the lips and that it gives 
dynamics and harmony to the lips as they age. The procedures were safe and performed 
under local anesthesia. In addition, we present clinical reports of multiple V-Y vermilion 
augmentation of the upper lip. The main request was augmentation of the upper lip 
without dermal fillers and implants into the lip. Treatment and postrecovery were routine. 
The V-Y lip augmentation technique can be a method of choice for lip enhancement in 
adequately selected patients.    

                                                                                                           (12 бодова) 
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2.2 Оригинални научни рад у научном часопису међународног значаја (10 
бодова) 

 
2.2.1 Обрадовић  M, Долић O, Војиновић J, Сукара С. Повезаност навика у исхрани     
        са појавом циркуларног каријеса у узрасту дјеце до 24 мјесеца. Стом Глас Срб.   
       2016. 63(3). 
         
        Сажетак 
        Циљ истраживања је био да се испита утицај навика у исхрани на појаву 
каријеса раног дјетињства у узрасту дјеце до 24 мјесеца живота у Бањој Луци. 
Истраживање је спроведено по принципу аналитичке студије пресјека, која је 
обухватала репрезентативни узорак од 192 дјетета.  Прије стоматолошког  прегледа, 
родитељ (старатељ) је анкетиран о генералијама, социо-демографским 
карактеристикама породице и прехрамбеним навикама дјетета. Анкета је проведена 
у виду интервјуа („лицем у лице“). Испитаници су подијељени у двије групе: прва 
група - дјеца са циркуларним каријесом и друга група - дјеца без каријеса. У 
испитиваној групи 34,9% дјеце је обољело од циркуларног каријеса. Испитивањем 
навика у исхрани нађено је да дјеца која су дојена ноћу након ницања првог зуба у 
50% случајева имају КРД, што је било статистички значајно (П=.005). Као значајан 
фактор ризика идентификована је и употреба бочице са млијеком или другим 
заслађеним садржајем, током успављивања и у току ноћи (П< .05). Навика ноћног 
дојења, те употребе бочице са млијеком приликом успављивања/током ноћи или 
бочице са другим заслађеним садржајем у току ноћи, а након ницања првог 
млијечног зуба су веома значајни фактори ризика за појаву циркуларног каријеса 
код испитиване дјеце. 

(10x0.75= 7.5 бодова) 
2.3 Оригинални научни рад у научном часопису националног значаја значаја (6 

бодова) 
 
2.3.1 Араповић-Савић М, Умићевић-Давидовић М, Арбутина А, Обрадовић М, 

Ђукић И. Промјене на меким ткивима усне дупље у току ортодонтске терапије 
у зависности од врсте ортодонтског апарата. Scripta Medica. 2016; 47(2). 

           
         Сажетак 
         Пародонтална обољења су уско повезана са малоклузијама. Ретенциона мјеста 
за задржавање хране настала као посљедица појединих малоклузија, отежавају 
самочишћење и правилно одржавање оралне хигијене и тако угрожавају интегритет 
меких ткива. Један од кључних фактора за успјешну ортодонтску терапију је 
адекватно одржавање оралне хигијене, а самим тим и уклањање денталног плака, 
главног узрочника оштећења меких ткива усне дупље. Циљеви рада су били: 
утврдити зависност појединих промјена на меким ткивима усне дупље у односу на 
врсту кориштеног ортодонтског апарата и утврдити временски интервал настанка 
промјена на меким ткивима усне дупље. 
Испитаници и методе: У ово истраживање је било укључено 120 пацијената, 12 - 20 
година, подијељених у три групе у зависности од врсте кориштеног ортодонтског 
апарата (мобилни ортодонтски апарат-плоча, мобилни функционални апарат-
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активатор и фиксни ортодонтски апарат). Прегледи су обављени три пута: на 
почетку терапије, те након три и шест мјесеци ношења ортодонтског апарата. За 
анализу стања меких ткива усне дупље и нивоа оралне хигијене кориштени су: Плак 
индекс по Силнесс-Лöе-у и Гингивални индекс по Лöе-Силнесс-у. 

(6x0.5=3 бода) 
2.3.2 Сукара С, Обрадовић М, Долић О, Војиновић Ј, Араповић-Савић М. Процјена 

нивоа орално - здравственог образовања и свијести међу припадницима јавног 
мњења на територији  Бањалуке. Scripta Medica. 2016; 47(2). 

 
          Сажетак 
          Циљ рада је био утврдити нива знања о оралном задрављу и савременим 
могућностима превенције у популационим групама јавног мњења, задуженим за 
доношење одлука и финансирање превентивних програма, код потенцијалних 
извршиоца у превентивном програму, као и код родитеља дјеце предшколског 
узраста у Бањој Луци. Истраживање је спроведено на узорку од 310 испитаника 
изабраних методом случајног избора у урбаној и руралној средини на територији 
општине Бања Лука.Испитивање је обављено у виду анонимне анкете о нивоу 
орално-здравственог образовања испитаника, ставова о превенцији оралних 
обољења и здравственом васпитању у стоматологији. Испитанике су чинили: 60 
представника законодавне и извршне власти, 60 радника из медија, 80 васпитача у 
вртићима, 60 родитеља дјеце до шест година, те 50 стоматолога из државног 
сектора. Испитаници нису били довољно упознати са савременим знањима, 
могућностима и дистигнућима у превентивној стоматологији. 

(6x0.5=3 бода) 
2.4 Научна монографија националног значаја (10 бодова) 

 
2.4.1 Војиновић Ј, Ђукановић Д, Долић О, Чупић С, Обрадовић М,  

Зрнић Б, Сукара С. Организована превенција у стоматологији. Медицински  
факултет, Универзитет у Бањој Луци, 2012. 

            
           Сажетак: 
           Здравље уста и зуба је интегрални дио цјелокупног здравља и благостања. 
Орална обољења могу имати озбиљног утицаја на појединца, од неугодности, бола, 
поремећене исхране, утицаја на изглед, самопоштовање и самопоуздање, а тиме и на 
општи квалитет живота.  
           И поред значајног напретка како у лијечењу и рехабилитацији обољеле усне 
дупље тако и у развоју могућности њихове превенције, у већини земаља у развоју 
она представљају један од водећих здравствених проблема. Стратегија промоције 
здравља је појам далеко шири од здравствене службе и   усмерава напоре према 
појединуц како би био довољно свестан последица ризичног понашања  и 
мотивисан да доноси одлуке које ће доприносити изградњи здравља. За то су 
неопходне комплексне мултидисциплинарне сарадње у области доносиоца 
законских одлука, финансирања, пореске политике и организационих промена.  
Неопходно је створити повратну повезаност између заједнице и доносиоца одлука 
зашта је неопходна координирана активност више различитих сектора. То се једино 
постиже организованим напорима да се проверена сазнања из истраживачке и 
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клиничке праксе примењују у циљу стварања здравља, а не само  лечења болести. 
  

(10 x 0.30 = 3 бода) 
2.5 Научни радoви на научном скупу међународног значаја штампани у 

зборнику извода радова (3 бода) 
 

2.5.1 Обрадовић М, Долић O,  Сукара С. Дејство денталних лакова на активност    
  иницијалног каријеса код дјеце, II Конгрес дечије и превнтивне стоматологије,   
  Београд, 2015. Зборник сажетака, с47.  

 
         Сажетак: 
         Принципи минимално интервентне стоматологије налажу дијагностику 
процеса у што ранијој фази, када је могуће спровести третман уз максималну 
штедњу зубног ткива. Циљ истраживања је био испитати реминерализационе 
способности протективних лакова на почетне лезије у глеђи. 
Закључак: Третманом испитиваним лаковима постиже се задовољавајући резултат у 
терапији активних почетних лезија глеђи млијечних зуба. 

( 3 бода) 
2.5.2 Војиновић Ј, Обрадовић  М, Долић О, Сукара С. Неша искуства у области 

превенције каријеса и лијечења каријеса у раном дјечијем узрасту. IV 
Pоссийско-европейский конгресс по детской стоматологии, Москва.  

        
    Сажетак: 

          Наше недавне студије спроведене у оквиру Катедре за дјечију и превентивну 
стоматологију, Медицинског факултета, Универзитета у Бањалуци, показују лошу 
слику оралног здравља веома мале дјеце. У узрасту од 24 мјесеца, 22.9% дјеце  има 
почетне кариозне лезије и 12% дјеце у овом узрасту има већ присутне кариозне 
шупљине. За разлику од многих студија спроведених у другим земљама, социјални 
статус родитеља није имао значаја као фактор ризика у настанку овако велике 
патологије. Такође су представљени резултати наших истраживања о ефикасности 
стоматолошких лакова на бази флуора - најновије генерације, као и употребе сирупа 
на бази ксилитола.  

 ( 3 x 0.75 = 2.25 бодoва) 
2.5.3 Обрадовић М, Долић О, Војиновић Ј, Сукара С. Социјалне детерминанте и 

други фактори ризика у настанку каријеса млијечних зуба. I конгрес дечје и 
превентивне стоматологије, Београд, 2013.Зборник сажетака, п48. 

. 
          Сажетак: 
          Циљ испитивања је био утврдити проценат дјеце са каријесом млијечних зуба 
до 6. године живота и детерминисати фактора ризика за његово појављивање. 
Стоматолошки прегледи дјеце, која похађају предшколске установе у Бањалуци, су 
вршени према смјерницама СЗО, а фактори ризика су утвђени на основу упитника 
који су попуњавали родитељи. Прегледано је укупно 346 дјеце. Преваленција 
каријеса у раном узрасту је висока, свијест родитеља о утицају појединих фактора 
ризика, као и у очувању оралног здравља  још увијек је на врло ниском нивоу.  

( 3 x 0.75 = 2.25 бодoва) 
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2.5.4 Војиновић Ј, Долић О, Обрадовић М, Сукара С, Анђелић П. Савремен 
приступ у превенцији и лијечењу каријеса раног дјетињства. I конгрес дечје и   

        превентивне стоматологије, Београд, 2013. Зборник сажетака, с13. 
 

          Сажетак: 
          У раду су показани резултати најновијих истраживања у вези са превентивним 
и терапијским мјерама КРД. Последњих година се придаје значај ксилитолу, који 
доказано селективно дјелује на кариогене микроорганизме и подстиче 
реминерализацију глеђи. Појава првих знакова деминерализације глеђи захтијева 
хитну и појачану интервенцију која обухвата уклањање патогених бактерија (SDF, 
ксилитол, повидон јод) реминерализацију глеђи помоћу ксилитола, флуорида 
(лакови) и реминерализационих пасти (наноапатити, CPP-ACP) уз заштиту 
ослабљене глеђи глас јономер цементима. 

( 3 x 0.50 = 1.50 бодoва) 
2.5.5 Војиновић Ј, Ивановић М, Обрадовић М, Долић О, Сукара С. Резултати 

лијечења каријеса у раном дјетињству пастама за реминерализацију на бази     
         казеин фосфопептида - аморфног калцијум фосфата. Међународна научна   
         конференција Савремени материјали, Бања Лука, 2012. Књига сажетака, П20. 

 
          Сажетак: 
          Посљедњих година је у примјени производ на бази фосфопептида из 
млијечног казеина (casein phosphopeptides-amorphous calcium phosphate-Recaldent®) 
који служи као резервоар основних компоненти минералне фазе глеђи аморфног 
калцијум-фосфата. У раду је анализирано 30 беба са каријесом раног дјетињства и 
укупно 100 зуба са почетним знацима деминерализације (бијеле мрље). Поред 
здравствено васпитног рада, обраде деструисане глеђи путем АРТ методе и заштите 
са глас-јономер цементом, прописана је и примјена CPP-ACP пасте. Разултати 
показују губитак бијелих мрља у 93% третираних површина глеђи.  
 

( 3 x 0,50 = 1.50 бодова) 
2.5.6 Обрадовић M, Долић O, Сукара С. Утврђивање нивоа знања о оралној 
          превенцији међу припадницима власти. 21th Congress of BaSS, Banja Luka,   
          2016, Abstract book. PP41. 
 

        Сажетак: 
        Истраживање је обухватило припаднике локалне законодавне власти. Узорак 

је износио укупно 60 испитаника. Истраживање је спроведено путем анонимне 
анкете. Статистичка анализа је вршена X2 тестом. Резултати су показали да 40% 
испитаника не зна да обољења зуба могу бити превенирана, а 60% њих није 
упознато са тим да се ризик за настанак каријеса може одредити прије појаве 
обољења.Ипак 80% испитаника је изјавило да родитељи немају довољно знања о 
превенцији каријеса код дјеце и чак 100% њих се слаже да је потребно инвестирати 
и развијати сектор за превенцију, насупрот сектора за лијечење. 

(3 бода) 
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2.5.7 Долић O, Обрадовић M, Сукара С, Којић Ж. Каријес искуство дјеце узраста    
        четири до пет година живота из Бањалуке. 21th Congress of BaSS, Banja Luka, 

2016. Abstract book, PP66. 
 
        Сажетак: 
        Циљ студије је био да се утврде вриједности кеп индекса код дјеце старости 
четири до пет година у Бањалуци. Студија пресјека је проведена на 177 дјеце која 
похађају вртиће у Бањалуци. Узорак су чинили дјеца рођена, одрасла и са 
пребивалиштем у граду Бања Лука, чија вода из градског водовода има низак 
садржај флуора.Дјеца су прегледана у вртићима, према смјерницама Свјетске 
здравствене организације (Oral health surveys – Basic methods).Истраживање 
показује високе вриједности кеп индекса. 
 

( 3 x 0,75 = 2.25 бодова) 
2.5.8 Обрадовић М, Долић О, Војиновић Ј, Сукара С. Утицај протективних лакова 

са флуором на активност иницијалне кариозне лезије млијечних зуба. 9. 
Међународна конференција Савремени материјали. Бања Лука. 2016.Програм 
рада.ПП 108. 

 
         Сажетак 
         Циљ рада је био испитати дјество лака са флуором у концентрацији од 1000 
ppm F на активност почетне кариозне лезије у глеђи млијечних зуба. Студија је 
клиничко рандомизирано in vivo испитивање спроведено на 72 млијечна зуба дјеце 
узраста до двије године. Зуби дјеце су подијељени у двије групе: прва група - зуби 
су заштићени лаком са флуором (ФГ) и друга група - контролна (КГ). Клиничка 
процјена почетне кариозне лезије и њена евалуација током истраживања је вршена 
помоћу International Caries Detection and Assessment System (ICDAS-II систем). 
 

( 3 x 0,75 = 2.25 бодова) 
1. УКУПАН БРОЈ БОДОВА ПРИЈЕ ПОСЛЕДЊЕГ ИЗБОРА:  41.05 бодова 
2. УКУПАН БРОЈ БОДОВА ПОСЛИЈЕ ПОСЛЕДЊЕГ ИЗБОРА: 46.50 бодова 
3. УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 87.55 бодова 

 
г) Образовна дјелатност кандидата: 

1. Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  сврстаних по 
категоријама из члана 21.) 
1.1 Дуги облици међународне сарадње (конференције, скупови, радионице, 

едукација у иностранству...) (3 бода) 
1.1.1 Научни скуп „Савремене реконструктивне методе у стоматологији“, 2008, 

Сава Центар, Београд 
(3 бода) 

1.1.2 Први конгрес стоматолога Војводине са међународним учешћем, 2008, Нови 
Сад. 

(3 бода) 
1.1.3 9thCongress of the European Academy of Paediatric Dentistry, EAPD 2008, 
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Dubrovnik, Croatia. 
(3 бода) 

1.1.4 Други конгрес стоматолога Војводине са међународним учешћем, 2010, Нови 
Сад. 

(3 бода) 
1.1.5 Радионица „Препарације и привремене рестаурације за љускице“, 2009. 

Загреб. 

(3 бода) 
2. Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број бодова сврстаних 
по категоријама из члана 21.) 
2.1 Рецензирани универзитетски уџбеник који се користи у земљи (6 бодова) 
2.1.1   Војиновић Ј, Тртић Н, Обрадовић М, Прћић С. Стечена обољења усне дупље 

и језика. у Зрнић Б, Дерматовенерологија, Медицински факултет, 
Универзитет, Бања Лука, 2012, стр. 247-254.  

 
            Сажетак: 
             Обољења оралних ткива у дјечијем узрасту су релативно честа. Према 
етиологији се не разликују много у односу на обољења која се јављају код одраслих, 
међутим постоје неке разлике у односу на ток и прогнозу. Такође, нека од ових 
обољења се чешће јављају код дјеце.  

Дијагноза обољења меких оралних ткива се поставља на основу 
анамнестичких података, клиничког прегледа и допунских дијагностичких метода 
(микробиолошке, патохистолошке, серолошке).  

Класификација ових обољења најчешће се врши на основу етиолошких 
фактора, локализације промјена и према клиничком току патолошких промјена.  

Узроци обољења меких ткива код дјеце могу бити општи и локални. Општи 
фактори су: наслиједство, конституција, болести дјечијег доба, пол, узраст, општа 
обољења, као и социјални статус. Локални фактори у настајању обољења су: 
бактерије, вируси и гљивице, трауме физичког и хемијског поријекла, лоша орална 
хигијена, лоше навике и јатрогени фактори.  Већина обољења је настала 
комбинацијом и општих и локалних фактора.  

Према току могу бити акутна и хронична. Често су праћена поремећајем 
општег стања дјетета.  

Према локализацији, обољења меких ткива код дјеце могу се појавити на 
уснама, језику, гингиви, тврдом и меком непца, образној слузокожи и поду усне 
шупљине. 

(5 x 0,30 = 1,8 бодова) 
 

2.2  Други облици међународне сарадње (конференције, скупови, радионице, 
едукација у иностранству...) (3 бода) 
 

2.2.1 I Koнгрес дечје и превентивне стоматологије, „ Сава центар“, Београд, 2013. 

 (3 бода) 
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2.3 Менторство кандидата за завршни рад првог циклуса (1 бод) 
 

2.3.1 Дајана Раљић, Каријес раног дјетињства, Дипломски рад, Медицински 
факултет Бања Лука, 2014. 

(1 бод) 
 

2.3.2 Јелена Матановић, Повреде младих сталних зуба, Дипломски рад, 
Медицински факултет Бања Лука, 2014. 

(1 бод) 
2.3.3 Сања Суботић, Мјере здравственог васпитања у стоматологији, Дипломски 

рад, Медицински факултет Бања Лука, 2014. 
(1 бод) 

2.3.4 Мишић Наташа, Први стоматолошки преглед и дентална анксиозност код 
дјеце, Дипломски рад, Медицински факултет Бања Лука, 2014. 

(1 бод) 
2.3.5 Санита Јусић,  Процјена каријес ризика и индивидуална превенција, 

Дипломски рад, Медицински факултет Бања Лука, 2015. 
(1 бод) 

2.3.6 Маја Топић, Улога индивидуалних штитника у превенцији повреда зуба, 
Дипломски рад, Медицински факултет Бања Лука, 2015. 

(1 бод) 
2.3.7 Дарија Алексић, Лијечење раног каријеса неинвазивним поступцима, 

Дипломски рад, Медицински факултет Бања Лука, 2016. 
(1 бод) 

2.3.8 Арнела Топчагић, Орална манифестација вирусних обољења у дјечијем 
узрасту, Дипломски рад, Медицински факултет Бања Лука, 2016. 

(1 бод) 
 
2.4 Квалитет педагошког рада на Универзитету (4 бода) 
 
            Кандидат  Maрија Обрадовић је као студент била демонстратор на Катедри за 
Дјечију и превентивну стоматологију, те је рано показала изразити смисао за педагошки 
и практичан рад са студентима. У својству асистента на истој Катедри од 2003. године 
веома успјешно учествује у организацији и извођењу практичне наставе из предмета 
Дјечија и превентивна стоматологија. На практичној настави студентима успјешно 
преноси стечена практична и теоријска знања. 

(4 бода) 
 

2.5  Оцјена из студентске анкете:  4,70 
(10 бодoва) 

 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА ПРИЈЕ ПОСЛЕДЊЕГ ИЗБОРА: 15 бодова 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА ПОСЛИЈЕ ПОСЛЕДЊЕГ ИЗБОРА:  26.80 бодова 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 41.8 бодова 
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д) Стручна дјелатност кандидата: 

1. Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.) 
1.1 Стручни рад у часопису међународног значаја (са рецензијом) (4 бода) 
1.1.1 Илић О, Стајчић А,Савановић М, Војиновић Ј, Џамбас Љ, Чупић С, 

Хрваћанин С. стање сталних зуба код деветогодишњака на подручју општине 
Бањалука; Медицина данас 2007;6(1-2):192-197. 

(4x0,3=1.2 бода) 
 

1.2 Остале професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета 
које доприносе повећању угледа Универзитета (2 бода)  

 
1.2.1 11th Congress of the Bass, Sarajevo, 2006. 

(2 бода) 
1.2.2 Научно-стручни скуп, Удружење приватних доктора стоматологије РС,  

Мраковица, 2010. 
(2 бода) 

1.2.3 Стручно-научни скуп „Свјетлосна полимеризација - рецепт за квалитет и 
дуготрајност композитних материјала“, Бања Лука, 2011. 

(2 бода) 
1.2.4 VIII Симпозијум „Стоматологија данас“, Удружење приватних доктора 

стоматологије РС, Лакташи, 2011. 

(2 бода) 
1.3  Стручни рад на скупу међународног значаја штампан у зборнику извода 

радова (0 бодова) 
1.3.1 Долић О, Војиновић Ј, Обрадовић М,  Сукара С,  Којић Ж, Тртић Н.    
        Примјена композита, компомера и глас јономер цемената у превенцији каријеса 

оклузалних површина зуба. Научни скуп Савремени материјали, Бања Лука, 
2010, Књига апстраката, с154-5.  

( 0 бодoва) 
 

 

2. Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 
(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.) 
2.1 Остале професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета 

које доприносе повећању угледа Универзитета (2 бода) 
 

2.1.1 Уговор о привременим и повременим пословима за пружање стоматолошких 
услуга у општој ендотрахеалној анестезији дјеци ометеној у развоју до 15 
година, Завод за стоматологију Бања Лука. 

(2 бода) 
2.1.2 Уговор о дјелу за пружање услуга специјалисте дјечије и превентивне 

стоматологије, Завод за стоматологију Бања Лука.  
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(2 бода) 
 

2.1.3 Члан Организационог одбора 21th Bass Congress, May 12-15. 2016, Banja Luka, 

B&H 
 (2 бода) 

2.1.4 Стручно - научни скуп „Competence in composite and all ceramic“, Бања  
       Лука, 2012. 

(2 бода) 
2.1.5 Научно - стручни скуп „Једноставна решења у свакодневној стоматолошкој 

пракси“, Бања Лука, 2013. 
(2 бода) 

 
2.1.6 Научно - стручни скуп „Стоматологија у трудноћи и код беба - пут којим се 

ређе иде“, Медицински факултет, Бања Лука, 2013. 
(2 бода) 

 
2.1.7 Научно - стручни скуп „Терапија боли и остали савремени поступци у 

стоматолошкој ординацији“, Бања Лука, 2015. 
(2 бода) 

 
 

2.2 Стручни радови  штампани у цијелости у зборнику радова са рецензијом на 
стручном скупу међународног значаја (3 бода)  

 
 
2.2.1 Обрадовић М, Сукара С, Долић О, Војиновић Ј. Анализа орално-здравствене 

едукованости родитеља и доктора стоматологије. Зборник радова, VII 
Међународни конгрес “Екологија, здравље, рад, спорт“, Бања Лука, 2015; 523-
527. 

 
           Сажетак: 
          Циљ овог истраживања је био испитати знања и ставове о оралном задрављу 

родитеља дјеце предшколског узраста и доктора стоматологије у Бањој Луци. Ово 
истраживање представља дио веће студије проведене у оквиру научно-истраживачке 
дјелатности Катедре за дјечију и превентивну стоматологију, Медицинског 
факултета, Бања Лука.  Истраживање је аналитичка студија пресјека која je имала за 
циљ да постави едукациону дијагнозу испитиваних група. Питања су постављања у 
сврху добијања података о познавању етиологије настанка каријеса, могућности 
превенције, ставова и нивоа знања о значају оралног задравља. Испитивањем су  
обухваћени испитаници из следећих циљних група : родитељи дјеце до шест година 
- узорак од 60 испитаника и здравствени радници стоматолошке службе - узорак од 
50 испитаника, формиран је из свих области стоматологије и то 25 из државног 
сектора и 25 приватног. 

(3x 0.75 = 2.25 бодова) 
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2.2.2 Обрадовић М, Долић О, Сукара С. Здравствено стање млијечних зуба дјеце у 

Бањалуци. Зборник радова, VII Међународни конгрес “Екологија, здравље, 
рад, спорт“, Бања Лука, 2015; 528-531. 

 
         Сажетак: 
          Циљ рада је био испитати вриједности каријес индекса млијечних зуба дјеце 
која у Бањој Луци. Студија је спроведена у вртићима: Наша радост, Колибри и 
Невен, Центра за предшколско образовање и васпитање у Бањој Луци, уз претходну 
сагласност Директора Центра. Прије почетка стоматолошких прегледа, родитељи су 
обавијештени о истраживању и добијена је њихова писмена сагласност. 
Истраживање је обављено методом случајног избора дјеце. Прегледи дјеце су 
вршени у просторијама вртића. Укупан узорак је чинило 346 испитаника, од тога 
187 (54.05%) дјечака и 159 (45.95) дјевојчица, или 11 једногодишњака, 125 
двогодишњака и трогодишњака, 201 четири и петогодишњак и 9 шестогодишњака.  
Просјечан каријес индекс особе - кио нађен код испитиване групе дјеце је 64,65% 
(највећи је код дјеце са 4 до 5 година - 77,97%). X2-тестом није нађена статистички 
значајна разлика (X2=19.75). 

(3 бода) 
2.2.3Војиновић Ј, Долић О, Обрадовић М, Сукара С. 

Примјена полиола у превенцији и лијечењу каријеса, Зборник радова, Научни 
скуп Савремени материјали, Бања Лука, 2015;  577-588. 

 
           Сажетак: 
           У раду је приказан систематски преглед досадашњих на доказима заснованих 
сазнања о улози појединих заслађивача на биохемијске процесе на површини зуба 
који доводе до зубног квара. Највише података постоји о полиолима и посебно 
ксилитолу, који се већ 40 година примјењује у превентивној стоматологији и 
показује значајне могућности у смањењу инциденције каријеса, али има и утицај на 
реминерализацију глеђи и дентина. Описано је и дејство сорбитола и еритрола, док 
за остале нема значајних података. Утврђена је и способност продуженог 
превентивног дјеловања ксилитола и по престанку  уношења производа. Описани су 
могући механизми ових ефеката.  Постоје различити начини уношења ксилитола 
(сирупи, слаткиши, зубне пасте, жвакаће гуме), али не постоје за све чврсти докази о 
клиничкој ефикасности. Тренутно има довољно доказа да се ксилитол у облику 
сирупа препоручи код лијечења каријеса раног дјетињства и као један од 
превентивних арсенала за ризичну дјецу.   

(3 x 0.75 =2.25 бодова) 
2.3 Стручни рад на скупу међународног значаја штампан у зборнику извода 

радова (0 бодова) 
 

2.3.1 Vojinovic J, Dolic O, Obradovic M, Sukara S, Cupic S. Тreatment of Molar 
incisor hypomineralisation with CPP-ACP remineralizacion paste (case report). 
International scientific conference Contemporary materials, Banja Luka, 2012. 
Abstract book. 
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           Abstract: 
           Molar incisor hypo mineralization (MIH) is a relatively recently defined entity. It is 
a systemic structural anomaly of hard dental tissues affecting the first permanent molars 
and incisors. The etiology is unknown,   different system noxa operating in the first three 
years of life are mentioned. Prevalence ranges from 4 to 20% in different countries as a 
result of non-compliant diagnostic criteria. The therapy aims to prevent weakening and 
eroding tooth structure and caries development. The most safely solution is setting of 
fabricating stainless steel crowns until the teeth are ready for for permanent crown.  
The paper presents the case of SHM in 6 years old child with severe defects in all four 
permanent molars, the development of caries and tooth wear. One molar was protected 
with fabricated steel crown, and other attempted to remineralize by daily usage of  CPP-
ACP paste. The initial, dotted carious lesions are repaired with glass-ionomer cement. The 
child was included in normal preventive program with regular preventive controls every 
three months. After one year we found a slight decrease of hypo mineralized spots on the 
upper and lower incisors. The first permanent molars, which were not protected by a steel 
crown showed no further signs of enamel softening, wear or caries progression. The 
results show that CPP-ACP paste can be used effectively to protect and strengthen hypo 
mineralized enamel at SMH 

 
2.3.2 Обрадовић М, Долић О, Сукара С. Улога заштитних лакова у лијечењу 

почетних кариозних лезија. VIII Међународна научна конференција 
Савремени материјали, Бањалука, 2015. Програм, П67.  

 
          Сажетак: 
          Почетне кариозне лезије ("бијеле мрље") могу се опоравити 
реминерализацијом. Као доказан начин реминерализације користе се, већ дуги низ 
година, раствори и гелови са флуором. У последњих неколико година, истиче се 
могућност примјене лакова за  зубе са високим концентрацијама флуора, као 
безбједне методе за заштиту деминерализоване глеђи. Употреба лакова је сигурна, 
без опасности од гутања великих количина заштитног средства. Недавно је 
предложен и нови приступ у спречавању и реминерализацији кариозних лезија, који 
се заснива на казеин фосфопептиду као природном деривату млијека. Казеин 
фосфопептид и аморфни калцијум фосфат (казеин фосфопептид - аморфни калцијум 
фосфат, CPP-ACP), комерцијалног назива Рекалдент је нанокомплекс и дериват 
млијечних протеина крављег млијека казеина.  
 
 
2.3.3 Војиновић Ј, Долић О, Обрадовић М, Сукара С. Апликација полиола у 

превенцији и терапији каријеса, Седми међународни научни скуп Савремени 
материјали, Бања Лука, 2014. Програм, стр 56. 

 
          Сажетак: 
           Ксилитол је полиалкохол (алдитол) широко прихваћен као природна замјена 
за шећер са доказаним потенцијалом за смањење учесталости каријеса. Посебно је 
ефикасан у најмлађем узрасту. Постоје докази о његовом превентивном ефекту, који 
остају дуго и након престанка апликације производа.  Данас постоји доста медија у 
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склопу којих се налази ксилитол, неки од њих су сируп, жвакаће гуме, таблетице, 
паста за зубе и друго. 
 
 
2.3.4 М.Обрадовић. Превенција и рана терапија каријеса млијечних зуба, 

Симпозијум „Стоматологија данас“ са међународним учешћем, Медицински 
факултет, Бања Лука, 2015. 

 
          Сажетак: 
          Развијене форме кариозног обољења у млијечној дентицији је изузетно тешко 
лијечити, те се нагласак мора усмјерити на примарну превенцију и рану терапију 
обољења. КРД је изузетно превентабилно обољење, а правовременим мјерама које 
укључују здравствено васпитање родитеља, рани први стоматолошки преглед 
дјетета (до 12 мјесеци), процјена ризика за настанак каријеса, те флуорпрофилакса, 
ово се обољење може ставити под контролу. 
 
2.3.5 Војиновић Ј, Долић О, Кнежевић Р, Сукара С, Обрадовић М, Зубни квар код 

деце у Републици Српској, битка коју губимо? Симпозијум „Стоматологија 
данас“, Теслић, 2014. Зборник сажетака, с20-22. 

 
          Сажетак: 
          Каријес постаје озбиљан проблем у развијеним земљама од средине 19. вијека, 
да би средином 20. вијека добио пандемијске размјере са КИП-ом код 
дванаестогодишњака и до 10. Сматра се да је масовно увођење пасти са флуором 
најважнији фактор наглог пада преваленције током седамдесетих година, прошлог 
вијека, који се код дјеце одржава и до данашњих дана и креће се највише до КИП-а 
2. Насупрот томе смањење преваленције на просторима бивше Југославије је 
значајно мањи, како по броју дјеце без каријеса (caries free), тако и по КИП-у. У РС 
тек су последњих година урађена скенирања стања у Бањој Луци и Фочи и у свим 
узрастима оно показује веома високе вриједности преваленције каријеса. 
 
2.3.6 Vojinovic J, Cupic S, Ilic O, Mirjanic V, Sukara S, Obradovi. M. Nanocaracteristics 

of materials for reparation of demineralized enamel, The second scientific 
international conference, Water and nanomedicine, Banja Luka, 2011, Programme 
and the book of abstracts, p71. 

 
           Abstract: 
           On the enamel surface is continuously presented the equilibrium between 
remineralization and demineralization processes which determines the level of enamel 
integrity. Beside the surface pH the most important factor is the source of ions excluded 
from the lattice. As the substrata are more alike the basic unite of the enamel carbonated 
hydroxyl apatite (CHA) the remienralization process is more biological. In the article are 
presented evidence based data about remieneralization potential of two contemporary 
materials recently introduced in clinical practice. CPP-ACP is Amorphous Calcium 
Phosphate stabilized by Casein Phosphopeptides which is the reach reservoir of lost Ca 
and P ions during demineralization processes. Nano apatite is the smallest basic unit of 
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CHA crystalline lattice of enamel prisms. CPP-ACP enables better reparation mechanisms 
than calcium fluoride layer formed under solo fluoride influence, but more dominate are 
amorphous layer of calcium phosphate. Nanoapatite form continuous layer with original 
enamel CHA without visible border indicating existence of chemical bonds. It is since 
now the best achieved biommimetic procedure in the enamel perseverance. 
 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА ПРИЈЕ ПОСЛЕДЊЕГ ИЗБОРА: 9.20 бода 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА ПОСЛИЈЕ ПОСЛЕДЊЕГ ИЗБОРА: 21.50 бодова 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 30.70 бодова 

 
 
 
 
УКУПНА НАУЧНА, ОБРАЗОВНА И СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА: 
 

Дјелатност 
Прије 

последњег 
избора 

Послије 
последњег 
избора 

УКУПНО 

Научна 41.05 46.50 87.55 

Образовна 15.00 26.80 41.80 
Стручна   9.20 21.50 30.70 

Укупно бодова 65.25 94.80 160.05 
 

 
 

III. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 
           Имајући у виду чињенице наведене у Извјештају, Комисија сматра да виши 
асистент Марија Обрадовић посједује научну и стручну зрелост, те досадашњим 
педагошким радом активно учествује у развоју и унапређењу наставе из уже научне 
области  Дјечија и превентивна стоматологија.  
         На основу анализе броја и квалитета објављених радова и научно -
истраживачке активности, Комисија констатује да кандидат др Марија Обрадовић 
испуњава све услове Конкурса за избор у звање наставника на ужој научној области 
Дјечија и превентивна стоматологија. 
          Пошто кандидат др Марија Обрадовић испуњава све услове за избор у звање 
доцента наведене у члановима 77-80 Закона о високом образовању (СГРС број: 
110/73, 104/11, 84/12, 108/13 и 44/15) и одредбама члана 18-36 Правилника о 
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