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ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ 
о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадника у 

звање 

I. ПОДАЦИ О КОНКУРСУ 
Одлука о расписивању конкурса,орган, број и  датум доношења одлуке: 
Сенат Универзитета у Бањој Луци, 02/04.4139-166/15 , 24.12.2015.године 
 

 

Ужа научна/умјетничка област:Интерна медицина 
 

 

Назив факултета:Медицински факултет 
 

 

Број кандидата који се бирају: један (1) 
 

 

Број пријављених кандидата:један(1) 
 

 

Датум и мјесто објављивања конкурса:13.01.2016. године „Глас Српске“  
 

 

Састав комисије: 
а) Др Сњежана Поповић- Пејичић, редовни професор. ужа научна област 

Интерна медицина . Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци, 
б) Др Душко Вулић, ванредни професор ,ужа научна област Интерна медицина, 

Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци, 
в) Др Дијана Јовановић,редовни професор, ужа научна област Интерна 

медицина ,Медицински факултет Универзитета у Београду 
 



 

Пријављени кандидат: 
Др Бранислав Гашић, доцент ,ужа научна област Интерна медицина, Катедра за 
интерну медицину, Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци 
 

II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Бранислав (Дане и Мирјана) Гашић 
Датум и мјесто рођења: 01.01.1961. Гламоч 
Установе у којима је био запослен: Дом здравља Лакташи, Клинички центар 

Бањалука до данас 
Радна мјеста: Доктор медицине,специјалиста интерне 

медицине,  специјалиста нефролог,виши 
асистент, доцент 

Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

Комора доктора медицине, Удружење 
нефролога Републике Српске, ЕРА-
ЕДТА (европско удружење нефролога) 

  
б) Дипломе и звања: 
Основне студије 

Назив институције: Медицински факултет 

Звање: Доктор медицине 
Мјесто и година завршетка: Бањалука, 1988. 

Просјечна оцјена из цијелог студија: 7,5 

Постдипломске студије: 
Назив институције: Медицински факултет 

Звање: Магистар медицинских наука 
Мјесто и година завршетка: Београд, 2005. 
Наслов завршног рада: Однос величине и функције бубрега код 

болесника са различитим бубрежним 
болестима 

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Интерна медицина 

Просјечна оцјена: 10 

Докторске студије/докторат: 
Назив институције: Медицински факултет 
Мјесто и година одбране докторске 
дисертација: 

Бањалука,2008. 

Назив докторске дисертације: Секундарне болести бубрега и 
нефротски синдром 

Научна/умјетничка област Интерна медицина 
Претходни избори у наставна и научна 
звања(институција,звање, година избора) 

Медицински факултет,виши асистент 



2008-2010,доцент 2011-2016 

  
в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 
Радови прије посљедњег избора/реизбора 
1.Оригинални научни рад у научном часопису међународног значаја 
 
1.1.Гашић Б, Доминовић Ковачевић А, Балабан И, Влатковић В, Миљковић С, Ђајић 
В, Грбић А. Корелација степена оштећења бубрежне функције и дужине трајања 
хемодијализе са ЕМНГ налазом.(Correlation of renal impairment and duration of 
hemodialis with electrtomyoneurographic findings inchronic kidnay disease). Current 
topics in neurology, psychiatry and related discyplines. 2010;18(2):24-29. 
                                                                                                        0,3х10=3 бода  
 
 
2. Оригинални научни рад у часопису националног значаја 
2.1.Грбић А, Лакић Љ, Бојић М,Гашић Б. Узроци секундарног неуспјеха пероралне 
терапије у болесника са diabetes mellitusom tip 2. Scr Med 2010.40(2):1-6 
                                                                                                      0,75x6=4,5 бода 
2.2.Грбић А,Лакић Љ,Бојић М,Гашић Б. Значај нивоа фибриногена и липидног 
статуса на испољавање секундарног терапијског неуспјеха у пацијената са diabetes 
mellitusom tip 2. Scr Med 2010;40(1):1-5                                                                                 
0,75x6=4,5 бода 
 
 
 
3. Радови у зборнику радова са међународног научног скупа 
 
3.1.Грбић А, Лакић Љ, Гашић Б. Секундарни неуспјех оралне терапије у типу 2 
дијабетеса – терапијска улога метфдормина. Зборник радова „4. Радионице о 
дијабетесу и компликацијама“. Berlin-Chemie Menarini. 
 
                                                                                                                 5 бодова 
 
3.2.Рабреновић В, Ковачевић З,Јовановић Д,Петровић М,Обренчевић К,Чукић 
З,Гашић Б. Хеморагична грозница са бубрежним синдромом(ХГБС)-наша 
искуства(1989-2009).Књига сажетака 1. Конгреса нефролога Србије, 
Београд,Октобар,2010;21 
                                                                                                     0,75х3=2,25 бода 
3.3.Рабреновић В,Ћулафић С,Рабреновић М,Ковачевић З,Матуновић Р, Петровић М, 
гашић Б. Анеуризма артерије субклавије код болеснице са хроничном бубрежном 
инсуфиццијенцијом као узрок главобоље. Приказ случаја. Књига сажетака 1. 
Конгреса нефролога Србије, Београд. Октобар, 2010;63(П35). 
                                                                                                     0,75х1=0,75 бода 
3.4.Jovanović D, Gašić B, Pavlović S, Dimitrijević J, Nešić V, Đukanović L. Focal-



segmental glomerulosclerosis. Clinico-morphological correlation. Bantao  Journal. 
Septembar, 2003;(1).PP 
0,50x3=1,5 
3.5.Jovanović D,Gašić B,Pavlović S, Naumović R, Nešić V. Relation between kidney size 
and functions in patients with various kidney diseases.PW 25.Abstract book  „XVIII    
Danube symposium of nephrology“.September, 2006.Novi Sad. 
 
0,50x3=1,5  
 
 
 
 
Радови послије последњег избора/реизбора 
4. Оригинални научни рад у часопису међународног значаја 
 
4.1. Gašić B, Marić D, Balaban I, Grbić A. Correlation beetween body mass index and 
proteinuria in patients with diabetes mellitus type 2, Journal of the Association of Serbian 
Neurologists, Current Topics, Volumen XXI Number 3-4,September 2013, page 18-22. 
Повезаност боди масе индекса и протеинурије у обољелих од шећерне болести типа 
2. 
                                                                                                 0,75х10=7,5 
 
Обзиром на начин исхране и живота посљедњих деценија, гојазност је постала 
растући јавно-здравствени проблем. Неколико опсервационих студија је показало да 
је гојазност независан фактор ризика за почетак и прогресију хроничне бубрежне 
болести. Циљ истраживања је био да докажемо повезаност гојазности и 
протеинурије, као маркера хроничне бубрежне болести код пацијената обољелих од 
diabetes mellitusa tipa 2. У ретроспективној студији посматрани су пацијенти који су 
у периоду од 2010. до 2012. Лијечени на Клиници за ендокринологију, дијабетес и 
болести метаболизма Клиничког центра Бањалука. Подаци су прикупљени из 
медицинске документације, а потом уврштени у посебно креирану базу података. 
Истраживањем је обухваћено 90 пацијената, 36 мушкараца (40%) и 54 жена 
(60%).Просјечна старост 61 година. Гојазност је утврђена кориштењем индекс 
тјелесне масе, а протеинурију смо мјерили прикупљањем 245 сатног урина. За 
анализу статистичких података кориштени су Пеарсонов Х2 тест и Фишеров тест, 
чији су резултати били p<0,05  што показује да постоји статистички значајна 
разлика у вриједностима БМИ и учесталости протеинурије. 
 
4.2.Jovanović D, Gašić B, Pavlović S, Naumović R. Correlation of kidney size with 
kidney function andanthropometric parameters in healthy subjects and patients with 
chronic kidney diseases, Ren Fail, 2013 Jul; 35(6):896-900. 
doi:10.3109/0886022X.2013.794683Epub 2013 May 28.PMID:23751145 
Корелација величине бубрега са функцијом бубрега и антропометријских 
параметара у здравих испитаника и болесника с хроничним болестима бубрега. 
 



                                                                                                 0,75x10=7,5 
 
Ехосонографија је једноставна, неинвазивна метода визуализације бубрега. Циљ 
овог истраживања био је да се упореди карактеристике бубрега ехосонографски с 
функцијом бубрега и антропометријским карактеристикама у здравих испитаника и 
болесника са хроничном болести бубрега (ЦКД). 
Студија је обухватила 49 болесника . Није било значајне разлике у доби и полу 
између двије групе, али концентрација креатинина у серуму је значајно виша (218.8 
вс. 84,5 ммол/Л) и Ццр знатно нижи (66.44 наспрам 94.20 мл/мин, Ц-Г) у групи 
пацијената. На лијевој страни бубрег је био већи у обје скупине, али једина значајна 
разлика је у дубини бубрега (p<0,01).Постојала је значајна корелација између свих 
мјерених димензија бубрега, волумена, дебљине паренхима и концентрација 
креатинина у серуму и Ццр (Ц – Г) у групи пацијената. У контролној групи, није 
било значајних корелација између величине и функције бубрега, али је значајна 
корелација између ширине бубрега, дубине, обима и доби пацијената и 
антропометријских параметара. Напротив, сви анализирани параметри величине 
бубрега, осим волумена, не корелирају значајно са антропометријским параметрима 
пацијената. Величина бубрега код болесника с ЦКД значајно је повезана са 
функцијом бубрегха, док је корелација с антропометријским параметрима, која је 
иначе присутна у здравих испитаника, изгубљена у болесника с ЦКД. 
 
 
4.3. Gašić B, Balaban I, Marić D, Kostić M, Grbić A. Miljković S. Metabolic Syndrome 
as a risk factor proteinuria in patients with type 2 diabetes mellitus, Journal of the 
Association of Serbian Neurologists, Current Topics, Volume XXII Number 1-2 March 
2014, page 22-26. 
Метаболички синдром као фактор ризика за настанак протеинурије код пацијената 
обољелих од диабетес мелитус-а Тип 2. 
                                                                                                 0,30x10=7,5 
 
Метаболички синдром је недавно препознат као фактор ризика за хроничну 
бубрежну болест (ХББ). С друге стране, компоненте метаболичког синдрома су 
такође удружене са инзулинском резистенцијом и диабетес мелитусом типа 2, што 
директно повећава ризик за настанак ХББ. Циљ истраживања је био доказати 
повезаност појединих компоненти метзаболичког синдрома и протеинурије, као 
маркера хроничне бубрежне болести, код пацијената обољелих од диабетес 
мелитуса типа 2. У ретроспективној студији посматрани су пацијенти обољели од 
диабетес мелитуса типа 2, који су у периоду од 2010-2012 године лијечени на 
Клиници за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма КЦ Бањалука. 
Подаци су прикупљени из медицинске документације, а потом уврштени у посебно 
креирану базу података. Истраживањем је обухваћено 89 пацијената. Иако је 
учесталост протеинурије већа код пацијената са метаболичким синдромом, 
хипертриглицеридемија није доказана као независан фактор ризика. 
 
 



 
4.4.Jakovljević B, Gašić B, Kovačević P, Rajkovača Z, Kovačević T. Homocystein as a 
Risk Factor5 for Devbeloping Complications inChronic Renal Failure, Mater Sociomed. 
2015;(27(2):95-98. 
Хомоцистеин као фактор ризика за развој компликација у хроничне бубрежне 
инсуфицијенције. 
                                                                                                0,30x10=7,5 
 
Кардиоваскуларне болести су водећи узрок смрти у болесника с хроничним 
затајењем бубрега. Циљ истраживања је утврдити повезаност између нивоа 
хомоцистеина и традиционалних и нетрадиционалних фактора ризика за развој 
кардиоваскуларних болести на дијализи и предијализних пацијената. Укључена су 
33 предијализна (23 у фази три и 10 у фази четири кроничне болести бубрега) и 43 
пацијента на хемодијализи дуже од шест мјесеци.Осим стандардних 
лабораторијских параметара, разине хомоцистеина и крвног притиска мјерени су у 
свих болесника. Гломеруларна филтрација је мјерена код предијализних пацијената 
и параметри квалитета дијализе у болесника на дијализи. 
Хомоцистеин, као један од нетрадиционалних фактора ризика кардиоваскуларних 
болести, је повишен код свих пацијената са хроничним затајењем бубрега и то је у 
позитивној корелацији са неким другим факторима ризика. 
 
 
5. Оригинални научни рад у часопису националног значаја 
 
5.1. Гашић Б, Зрнић-Мићић Д, Миљковић С. Поремећај коштано-минералног 
метаболизма код хемодијализних пацијената.Скрипта медика 2015:46:24-28. 
                                                                                                  6 бодова 
Циљ рада је процјена биохемијских параметасра коштано-минералног метаболизма 
код хемодијализних пацијената. Истраживање је обухватило 30 пацијената 
(ретроспективни тип студије) средње животне доби. Поремећај коштано минералног 
метаболизма у току хроничне бубрежне слабости могу довести до озбиљних 
компликација уколико се не лијече на вријеме. Ове абнормалности, као и други 
фактори повезани са уремичним стањем, утичу на коштани систем, што резултује 
поремећеном стварању-промету кости(турновер), а манифестује се биохемијским 
поремећајима серумског фосфора и калција, калцификацијом ткива и промјенама 
нивоа паратхормона. Спектар коштаних поремећаја у реналној остеодистрофији 
је:остеритис, остеомалација, адинамична болест костију, остзеопенија или 
остеопороза и комбинација свих ових поремећаја – мијешана ренална остеодистро- 
Фија. Вриједности серумског фосфора, калција, алкалне фосфатазе ИПТХ су се 
повећавале са продужењем времена проведеног на хемодијализи. Најпоузданији 
маркер за клиничко праћење коштане болести код ијализних болесника је ПТХ, који 
добнро корелира са вриједностима алкалне фосфатазе (p=0,006) , калција(p=0,021). 
 
 

 



УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 

 

г) Образовна дјелатност кандидата: 
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
6.Квалитет педагошког рада 
Ментор практичне наставе студентима Медицинског факултета од 1988.  
Предавања из области нефрологије.На Катедри за интерну медицину успјешно 
учествовао у извођењу практичне наставе за студенте Медицинског факултета 
Студијски програм Медицина, Стоматологија и Здравствена њега. Показао смисао 
за педагошки рад и спремност за прихватање нових педагошких приступа у 
извођењу вјежби и семинара. 
10 бодова 
 

 

 
Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
7. Научна монографија националног значаја 
7.1. Монографија, група аутора,уредник :Влатковић В, Стојимировић Б, Бањалука 
2015. 
      „ Дијагностичке методе у болестима бубрега“. 
       Гашић Б, 4.Поглавље:“Ултразвучна дијагностика болести бубрега“. 
 
 
                                                                                                       0,30х10=3 бода 
Монографија „Дијагностичке методе у болестима бубрега“, написана је са циљем да 
се на једном мјесту обједине и опишу основне и напредне дијагностичке методе које 
се данас примјењују у свакодненвој дијагностици и лијечењу болести бубрега, 
као и оне које се не изводе рутински, већ су саставни дио модерних научних 
истраживања. 
 Монографија има укупно девет поглавља, а на крају сваког поглавља налази се 
преглед литературе која је цитирана. Свако поглавље ауторски је рад стручњака 
који се бави одређеном проблематиком. 
Монографија је намијењена љекарима и свим профилима здравствених радника који 
имају потребу за подробнијим тумачењем одређених дијагностичких процедура, а 
по свом садржају може послужити и као допунски уџбеник за специјализантзе 
интерне медицине и нефрологије.  
Повезујућши одређена стања са терапијским могућностима и прогрнозом болести, 
ова књига је и путоказ добре клиничке праксе. 
Поглавље Ултразвучна дијагностика болести бубрега  обрађује примјену ултразвука 
у дијагностици болести бубрега, уз описе најчешћих и најкарактеристичнијих 
ехосонографских налаза код одређених болести. У тексту су дате и класификације 
које се користе у ехосонографској пракси.  
 
 



 
 
 
 
7.2. Менторство  за степен другог циклуса 
Биљана Јаковљевић, магистарска теза :“Хомоцистеин као фактор ризика за 
кардиоваскуларна  обољења код обољелих од хроничне болести“, Медицински 
факултет Универзитета у Бањалуци, 2014. 
 
                                                                                                                 4 бода 

 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 

 
 
 
д) Стручна дјелатност кандидата: 
Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 
8.   Професионалне активности 
8.1. Едукација за специјализанте из области нефрологије - Биопсија бубрега и 
трансплантација бубрега 
                                                                                                                     2 бода 
 
 
 
 
Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 
9. Менторство за специјализацију 
9.1.   Реализована менторства за специјализацију из Нефрологије  2014/2015 годину 

1. Дејан Даљевић, доктор медицине 
2. Александра Божић, доктор медицине 
3. Милка Јандрић, доктор медицине 
4. Ирена Балабан, доктор медицине  

                                                                                             4х2=8 бодова 
9.2. Нови метод  
 
На Клиници за унутрашње болести, на одјелу Нефрологије са тимом љекара увео 
нове дијагностичке и терапијске методе:  

- ТЕРАПИЈСКА ИЗМЈЕНА ПЛАЗМЕ (ПЛАЗМАФЕРЕЗА), 
- БИОПСИЈА БУБРЕГА, 
- ПЕРИТОНЕУМСКА ДИЈАЛИЗА, 
- ТРАНСПЛАНТАЦИЈА БУБРЕГА. 

 
                                                                                                     4 бода 

 



УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 

 
 
 
 
УКУПНА НАУЧНА, ОБРАЗОВНА И СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

 
 

Дјелатност Прије избора Послије избора Укупно 
Научна 23 36 59 

Образовна 10 7 17 
Стручна 2 12 14 

Укупан број 
бодова 

35 55 90 

 
 
 
 

 
Др Бранислав Гашић је својим досадашњим стручним, научним и педагошким 
радом, те едукацијом из области н ефрологије  дао допринос развоју Катедре за 
интерну медицину Медицинском факултету у Бањалуци.  
У оквиру свог научноистраживачког рада показао је посебно интересовање за 
истраживање из обољења нефрологије. У редовној настави за студенте медицине, 
стоматологије и здравствене његе учествује од 1988.  
Одржава едукацију из нефрологије, за извођење биопсије и трансплантације 
бубрега, као и других вјештина из нефрологије. Своје радове презентовао је на више 
међународних скупова, гдје је увијек остављао изванредан утисак. Непрекидно је 
ангажован у научним и стручним активностима кроз сталну сарадњу и уско 
специјалистичко усавршавање из области нефрологије. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

III. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 
У складу са Законом о високом образовању и Статутом Универзитета у Бањалуци 
којима су прописани услови за избор наставника, пријављени кандидат доц.др 
Бранислав Гашић испуњава услове за избор у више наставничко звање. 
На основу анализе квалитета објављених радова и научноистраживачке активности, 
те свега претходно наведеног, Комисија једногласно предлаже Наставно-научном 
вијећу Медицинског факултета и Сенату Универзитета у Бањалуци да доцента 
Бранислава Гашића изабере у звање ванредног професора за ужу научну област 
Интерна медицина на Медицинском факултету Универзитета у Бањалуци. 
 

  
 
 

 
 
 
Бањалука, Београд, март,2016. 



 


