
 
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:Одлука Сената 
Универзитета у Бањалуци, број  02/04.2305-115/15  од 16.7.2015.године. 
 

 

Ужа научна/умјетничка област: Цитологија,хистологија и ембриологија 
 

 

Назив факултета: Медицински факултет 
 

 

Број кандидата који се бирају: један (1) 
 

 

Број пријављених кандидата: један (1) 
 

 

Датум и мјесто објављивања конкурса:  26.8.2015.године,Бања Лука- „Глас Српске“ 
 

 

Састав комисије: 
а) Академик проф. др Владимир Бумбаширевић, редовни професор, ужа научна 

област Хистологија са ембриологијом, Медицински факултет Универзитета у 
Београду, предсједник 
 



б) Др Весна Лачковић, редовни професор, ужа научна област Хистологија са 
ембриологијом, Медицински факултет Универзитета у Београду, члан 
 

в) Др Зденка Кривокућа, редовни професор, ужа научна област Анатомија, 
Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци, члан. 

 

Пријављени кандидат 
 
Др Гостимир Микач, ванредни професор, ужа научна област Цитологија, хистологија 
и ембриологија, Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци 
 
 
 

II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Гостимир (Мирослав, Гина) Микач 
Датум и мјесто рођења: 01.10.1960.  Бања Лука 
Установе у којима је био запослен: ДЗ Бања Лука; КЦ Бања Лука 
Радна мјеста: Завод за нуклеарну медицину, спец 
Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

BNMS, BTA, EANM, УНМС, УТРС 

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

Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 1984 

Просјечна оцјена из цијелог студија: 8,1 

Постдипломске студије: 
Назив институције: Медицински факултет 

Звање: Магистар медицинских наука 

Мјесто и година завршетка: Загреб 1990 
Наслов завршног рада: “Корелација цитолошких и 

сцинтиграфских налаза са 
патохистолошком дијагнозом обољења 
штитне жлијезде“ 

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Цитологија, хистологија 

Просјечна оцјена: 4,9 

Докторске студије/докторат: 
Назив институције: Медицински факултет 

Мјесто и година одбране докторске 
дисертација: 

Нови Сад, 1997 



Назив докторске дисертације: “Цитолошка дијагностика тумора 
штитасте жлијезде као опредјељујући 
фактор у терапијском приступу“ 

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Цитологија,хистологија ембриологија 

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

Медицински факултет Универзитета у 
Бањој Луци:  асистент 1992., 
виши асистент 1994., доцент 1997., 
ванредни професор 2002.,реизбор 2009., 
 

  
 

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

1. Научна књига међународног значаја 
 
1.1.Milin J,  Mihić N, Dobanovački D, Mikač G. EMBRIOLOGY AND  

            DEVELOPMENTAL DISORDERS. Ortomedics, Novi Sad 2001. 

                                                                                                              ( 7,5 бодова ) 
2. Оригинални научни рад у часопису међународног значаја 

 
2.1.Биуковић М, Мусафија А, Скробић М, Голоубовић Н, Микач Г, Зубовић И.  
       Autoantibodies to triiodothyronine and thyroxine in primary hypothyreosis.  
       Медицински преглед. 1993:80-2. 
                                                                                                              ( 3 бода ) 
2.2.Зубовић И, Микач Г, Биуковић М, Скробић М. Thyrotoxicosis and stress. Психијат 

дан. 1993;25: 85-90. 
                                                                                                              ( 7,5 бодова ) 
2.3.Микач Г, Микеш А, Биуковић М, Скробић М, Зубовић И. Корелација 

цитолошких и сцинтиграфских налаза са патохистолошком дијагнозом обољења 
штитасте жлијезде. Срп Арх Целок Лек 1994;122:328-331 

                                                                                                             ( 5 бодова ) 
2.4.Микач Г. Cytologic diagnosis of Hashimoto s thyroiditis. Медицински преглед 1996; 

49:401-404 
                                                                                                             ( 10 бодова ) 
2.5.Рајковача З, Биуковић М, Микач Г, Скробић М. Корелација ултразвучног и 

радио-изотопских испитивања током субакутног тиреоидитиса. Медицински 
преглед;1999: 52:141-145 

                                                                                                             ( 7,5 бодова ) 
2.6.Вујковић В, Микач Г, Козомара Р. Дистрибуција и густина пехарастих ћелија у 

коњунктиви. Медицински преглед  2002;55:195-200 

                                                                                                             ( 10 бодова ) 



2.7.Spiric S, Vranjes D, Spiric P, Novakovic Z, Mikac G. Etiopathogenesis of otitis media 
with effusion in children. Otoscope 2004;4:139-143 

                                                                                                           ( 5  бодова ) 
 

3.Оригинални научни рад у часопису националног значаја 
 
3.1.  Микач Г, Микеш А. Цитолошка анализа хладних нодуса у штитној жлијезди. 
Scripta Medica 1996;27:25-28 
                                                                                                          ( 6 бодова ) 
3.2.   Вучић М, Микач Г. Дијагностички значај тумор маркера у плеуралном изливу. 
Scripta Medica 2001;32:15-18 

                                                                                                          ( 6 бодова ) 
3.3    Шпирић С, Микач Г, Милошевић Д. Хронични секреторни отитис дјеце: 
цитолошке карактеристике секрета. Scripta Medica 2001;32:19-22 

                                                                                                          ( 6 бодова ) 
3.4.   Микач Г, Тодоровић-Ђилас Љ. Квантификација цитолошких елемената у 
дијагностици тумора штитне жлијезде. Scripta Medica 2003;34:19-23 

                                                                                                         ( 6 бодова ) 
3.5.  Вујковић-Љубојевић В, Микач Г, Козомара Р. Број и распоред мастоцита у 
коњунктиви ока са птеригијумом. Scripta Medica 2003;34:29-33. 
                                                                                                         ( 6 бодова ) 
 

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

 
4.1.  Mikac G, Biukovic M, Skrobic M. The frequency of thyrotoxicosis in war time. 
Nuclear Med Comm 2001;22:446 
                                                                                                       ( 3 бода ) 
4.2.  Mikac G, Biukovic M, Skrobic M, Rajkovaca Z. Experiences in the conditions  
of reduced protocol for differentiated  thyroid gland carcinoma treatment. European  
Тhyroid Association   Annual Meeting, Edinburgh 2003; 122 
                                                                                                       ( 2,25 бодова ) 
4.3. Mikac G, Rajkovaca Z, Stankovic S. 99mTc-DMSa planar scintigram  in  diagnosis of  
renal congenital anomalies in  children. Annual Congress of the  European Association  
of  Nuclear medicine, Amsterdam 2003:64-5 
                                                                                                       ( 3 бода ) 
4.4.  Mikac G, Rajkovaca Z, Stankovic S. The role of 99mTc-MIBI scyntigraphy in  
diagnosing tertiary hyperparathyroidism in patients on haemodialysis. Nuclear                
Med Comm; 2005:(26):291-2 
                                                                                                        ( 3 бода ) 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 96,75 бодова 
 
 
 



Радови послије последњег избора/реизбора 

 
1.Оригинални научни рад у часопису међународног значаја 
 
1.1. Mикач Г, Станковић С. Thyroglobulin Value in Patients Surgically Treated for  

Differentiated Thyroid Carcinoma. Srp Arh Celok Lek  – рад у штампи.  
Аутори су показали да се код болесника оперисаних због диферентованих 
карцинома штитасте жлезде, праћењем вредности тиреоглобулина може 
благовремено детектовати рецидив. Хистолошки, у већини случајева се ради о 
папиларном кaрциному. Дат је приказ вредности тиреоглобулина постоперативно, 
дакле пре радиојодне аблације и приказ периодично одређених вредности након 
аблационе терапије. Аутори су уочили и одређена одступања код појединих 
болесника. Да би се избегле могуће грешке у интерпретацији таквих налаза, 
аутори сугеришу употребу тиреоглобулин- doubling time. То само по себи намеће 
прецизан распоред односно систем контрола болесника, што у садашњим 
условима често није случај. 

                                                                                                       ( 10 бодова ) 
 
1.2. Микач Г, Биуковић М. Cytological Analysis of Thyroglossal Duct Cysts. 
       Меd Pregl - рад у штампи.  

Поремећај развоја штитасте жлезде у ембрионалном добу доводи до настанка 
циста тиреоглосног канала које се могу манифестовати у било ком животном 
добу. Описани су случајеви настанка папиларног карцинома у медијалним 
цистама.  Правовремена дијагностика је кључ успешног лечења.Разликовање 
циста тиреоглосног канала од сличних промена као што су бранхиогене цисте, 
лимфаденопатија и  метастазе планоцелуларног карцинома захтева адекватну 
дијагностику. Рад, у основи,  приказује цитолошку анализу циста тиреоглосног 
канала у протеклих десет година. Аутори су приказали да цисте тиреоглосног 
канала немају  униформну  цитолошку слику. Цитолошки елементи су значајно 
различити како по типу присутних ћелија тако и према броју односно количини. 
Описали су постојање више цитолошких типова уз констатацију да у њима није 
било малигних промена. 

                                                                                                          ( 10 бодова ) 
 

2. Научни рад на скупу међународног значаја, штампан у целини 
 
2.1. Микач Г, Биуковић Д, Диклић А. Удруженост Хашимото тиреоидитиса и 
       папиларног карцинома штитне жлијезде. IV Конгрес доктора медицине  
       Републике Српске са међународним учешћем:Теслић 2015; Зборник изабраних 
       радова 220-223 
       У светској литератури налазимо интригантне ставове о могућој вези      
       Хашимотовог тиреоидитиса и  хистолошки различитих типова папиларног  
       карцинома. Могући утицај тиреоидитиса на настанак и/или развој карцинома 
       путем ТSH и/или других фактора су основа опречних ставова. Међу 107  



        оперисаних болесника, истовремено присуство Хашимотовог тиреоидитиса и  
        папиларног карцинома је уочено код седам болесника или 6,5%. Аутори  
        сматрају да међусобни однос не  треба тражити на нивоу клиничког рада већ у 
        генској структури, поткрепљујући тај став најновијим резултатима из области      
        молекуларне генетике. Сматрају да сваки случај Хашимотовог тиреоидитиса    
        треба адекватно дијагностички обрадити да би се благовремено утврдило и  
        евентуално присуство папиларног карцинома. 

                                                                                             ( 5 бодова ) 
2.2.  Биуковић Д, Микач Г, Поповић Пејчић С. Uticaj korekcije normalno visokog  

 TSH kod žena sa sterilitetom na ishod trudnoće. IV Конгрес доктора медицине 
 Републике Српске са међународним учешћем 2015;Зборник радова 61-65. 
 Утицај  субклиничке хипотиреозе на фертилитену способност жене у новије 
време је постао веома актуелан.У раду се приказују резултати  60 жена које су 
дуже вријеме у брачној заједници и код којих је претходно два или више пута 
неуспешно  проведена нека од процедура оплодње. Пацијентице су лечене 
левотироксином. Аутори приказују резултате који недвосмислено упућују на 
закључак да корекција тј снижење вредности ТSH испод 2,5 mlU/l  има позитиван 
утицај на зачеће и исход  трудноће. 

                                                                                                          ( 5 бодова )  
 УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 30 бодова 

 
г) Образовна дјелатност кандидата: 
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
 

1. Рецензирани универзитетски уџбеник који се користи у иностранству 
 

1.1.  Милин Ј, Михић Н, Добановачки Д, Микач Г.  ЕМБРИОЛОГИЈА.  
Едиција  „Универзитетски уџбеник“, Универзитет у Новом Саду.1997   

                                                                                                   ( 9 бодова ) 
1.2.  Милин Ј, Грубор-Лајшић Г, Тодоровић В, Микач Г, Николић И. 

            ХИСТОЛОГИЈА. Ortomedics, Нови Сад 2000. 
                                                                                                         ( 6 бодова ) 
 

2. Рецензирани универзитетски уџбеник који се користи у земљи 
 
2.1.  Radić Lj, Žigić Z, Kundurović Z, Šimunović I, Mikač G. Pitanja i odgovori iz 
histologije sa komentarom.WUS Austrija i Medicinski fakulteti u: Tuzli, Banjој 
Luci, Mostaru i Sarajevu,1999. 
                                                                                              ( 3 бода ) 

3. Нерецензирани студијски приручници 
 

            3.1.  Mикач Г. Практикум из хистологије. Meдицински факултет  Бања Лука.  
                   2001.                                                                               ( 3 бода ) 



 

4. Менторство 
      4.1. Степен  трећег циклуса   ... 1  (ННВ бр. 0602-339/04)  ( 7 бодова ) 
      4.2. Степен  другог циклуса  ... 1  (ННВ  бр. 0602-32/03)      ( 4 бода ) 
 
      5. Вредновање наставничких активности 

Проф др Г. Микач учествује у извођењу наставе на 4 студијска програма 
медицинског факултета у Бањој Луци 

                                                                                             ( 10 бодова ) 
 УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 42 бода 
 
Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 

  
1. Други облици међународне сарадње(конференције,едукација у иностранству) 
 
1.1.  5th Annual Meeting of the European CME Forum. London 15-16 November 2012 
                                                                                                         ( 3 бода ) 
 
 1.2. An essential guide to continuing medical education. London 12-14 March 2013 
                                                                                                          

                                                                                                         ( 3 бода ) 
1.3. 6th Annual Meeting of the European CME Forum. London 14-16 November 2013 
                                                                                                         ( 3 бода ) 
2.  Вредновање наставничких активности 

Проф др Г. Микач учествује у извођењу наставе на 4 студијска програма 
медицинског факултета у Бањој Луци 

                                                                                                        ( 10 бодова ) 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 19 бодова 

 
д) Стручна дјелатност кандидата: 
Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 
 
1. Стручни рад у часопису националног значаја 
1.1. Манојловић С, Гајанин Р, Папић В, Микач Г. Солитарна коштана циста:  

хирушки третман. Scripta Medica 2003;34:101-105. 
                                                                                                        ( 1,5 бодова ) 
2.  Рад у зборнику радова са међународног стручног скупа 

 
2.1.  Микач Г, Кецман Г, Станковић С. Метастатски карциноми у штитној жлијезди.  
        III Симпозијум о болестима штитне жлијезде. Бања Лука, 2005:24. 

                                                                                                           ( 3 бода ) 
 
2.2.  Микач Г, Станковић С, Рајковача З. Значај тиреоглобулина у процјени  



        квалитета радионуклидне аблације тиреоидног ткива. IV Симпозијум о  
        болестима штитне жлијезде. Бања Лука 2007:15-16 

                                                                                                           ( 3 бода ) 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 7,5 бодова 

Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 
 

1.  Рад у зборнику радова са међународног стручног скупа 
      
 1.1.  Микач Г, Биуковић М, Станковић С. Поремећаји развоја тиреоидне жлијезде.  
         VI Сипозијум о болестима штитне жлијезде. Бања Лука 2013: 21-2. 
         Поремећаји развоја штитасте жлезде се могу приметити  у било којој животној  
         доби. Аутори су вешто повезали поремећаје са клиничким манифестацијама. 
         Акценат је стављен на промене тиреоглосног канала и честу појаву медијалних 
         циста у различитој висини у односу према хиоидној кости. 

                                                                                                            ( 3 бода)   
 
2. Реализован национални стручни пројекат у својству сарадника на пројекту 
    
2.1.  Министарство здравља и социјалне заштите РС. Клинички водичи за примарну 
        здравствену заштиту: Хипертиреозе и хипотиреозе.2009. године 

                                                                                                            ( 1 бод ) 
3. Остале професионалне активности које доприносе повећању угледа  

Универзитета 
   
3.1.  Штампана рецензија (на корицама) српског превода Основи оралне хистологије  
        и ембриологије. Датастатус, Београд  2011. године Наслов оригинала:Essentials  
        of Oral Histology and Embriology. Elsevier Inc. NY USA 
                                                                                                           ( 2 бода ) 
 
 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 6 бодова 

 
Табела  остварених  бодова 

 

Делатност  Пре посл. избора После посл. 
избора 

Укупно  

Научна  96,75 30 126,75 

Образовна  42 19 61 

Стручна  7,5 6 13,5 

Укупно бодова 146,25 55 201,25 
 
 



 
III. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

 

Проф. др Гостимир Микач  већ дужи низ година активно учествује у извођењу наставе из 
уже научне области Цитологија, хистологија и ембриологија. Као аутор/коаутор  уџбеника и 
пратећих приручника  је дао значајан допринос унапређењу наставе на предмету за који се 
бира. Научни радови су успешно повезали базична сазнања из ембриологије и хистологије 
са актуелним клиничким проблемима. Приказ остварених бодова, према Правилнику о 
поступку и условима избора наставника (чланови 19, 21 и 22), потврђује активан однос 
према научном, образовном и стручном раду. 
На основу напред изнесеног, Комисија предлаже Наставно-научном већу Mедицинског 
факултета у Бањој Луци и Сенату Универзитета да проф. др Гостимира Микача поново 
изабере у звање ванредног професора за ужу научну област Цитологија, хистологија и 
ембриологија 
 
 
 
У Београду и Бањој Луци,                                            Потпис чланова Комисије: 
   децембар 2015.године 
                                                                    
                                                                        1.Академик проф. др Владимир Бумбаширевић  

    редовни професор, ужа научна област  
    Хистологија са ембриологијом, Медицински  
    факултет Универзитета у Београду, предсједник, 
   
 
    ------------------------------------------------------------ 
 
2.Проф. др Весна Лачковић, редовни професор,  
   ужа научна област Хистологија са ембриологијом, 
   Медицински факултет Универзитета у Београду,  
   члан, 
 
  ------------------------------------------------------------- 
 
3.Проф. др Зденка Кривокућа, редовни професор   
   ужа научна област Анатомија, Медицински  
   факултет Универзитета у Бањој Луци, члан. 
 
 

                                                                          ------------------------------------------------------------- 


