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УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ   
ФАКУЛТЕТ: MEДИЦИНСКИ 

 

 

 

 

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 је донио одлуку број: 01/04-2.3458/16  од 24.11.2016.  
године о расписивању Конкурса за избор наставника за ужу научну област Патолошка 
физиологија, који је расписан у „Гласу Српске“ 07.12.2016. године.  

 

Ужа научна/умјетничка област: 
Патолошка физиологија 
 

Назив факултета: 
Медицински факултет Бања Лука 

 

Број кандидата који се бирају 
Један кандидат (1) 

 

Број пријављених кандидата 
Један (1) 

 

Датум и мјесто објављивања конкурса: 
07.12.2016. године у дневном листу „Глас Српске“ – Бања Лука 

 
 
 
 
 



Састав комисије: 
а) Др Нела Рашета, ванредни професор, ужа научна област: Патолошка физиологија, 

Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци, предсједник 
 

б) Др Дарко Голић, ванредни професор, ужа научна област: Патолошка физиологија, 
Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци, члан 
 

в) Др Мирјана Ђерић, редовни професор, ужа научна област: Патолошка 
физиологија, Медицински факултет Универзитета у Новом Саду, члан 

 

Пријављени кандидати 
Један кандидат: 

1. Милорад Вујнић 
 

II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

Први кандидат 

а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Милорад (Ђурађ и Нада) Вујнић 
Датум и мјесто рођења: 21.01.1979. Бања Лука, БиХ, СФРЈ 
Установе у којима је био запослен: Медицински факултет Универзитета у 

Бањој Луци 
Радна мјеста: Асистент на Катедри за патолошку 

физиологију Медицинског факултета 
Универзитета у Бањој Луци, 
Виши асистент на Катедри за патолошку 
физиологију Медицинског факултета 
Универзитета у Бањој Луци, 

Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

Комора доктора медицине РС, члан, 
Друштво доктора медицине РС, члан, 
Друштво неуролога Србије, члан, 
Друштво неурофизиолога Србије, члан 
Европска академија за неурологију 
 

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

Бањој Луци 
Звање: Доктор медицине 

Мјесто и година завршетка: 2005. године у Бањој Луци 
Просјечна оцјена из цијелог студија: 9.00 

Постдипломске студије: 
Назив институције: Медицински факултет Универзитета у 



Бањој Луци 
Звање: Магистар медицинских наука 

Мјесто и година завршетка: 2011. године у Бањој Луци 
Наслов завршног рада: „Метаболички синдром и 

хомоцистеинемија у исхемијском 
можданом удару“ 

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Патолошка физиологија 

Просјечна оцјена: 9.90 

Докторске студије/докторат: 
Назив институције: Медицински факултет Универзитета у 

Београду 
Мјесто и година одбране докторске 
дисертација: 

2016. године у Београду 

Назив докторске дисертације: „Испитивање присуства и значаја 
метаболичког синдрома код болесника са 
миотоничним дистрофијама“ 

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Патолошка физиологија/Неурологија 

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

2005-2012. асистент на Катедри за 
патолошку физиологију, 
2012- до сад: виши асистент на Катедри за 
патолошку физиологију. 

 
 
 

 

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. Preradović Lj, Đajić V, Račić D, Tadić D, Popović Lj, Rabi Žikić T, Vujnić M, Žikić M. 

Primjena savremenih informacionih tehnologija za analizu podataka i predviđanje u medicini. 

Aktuelnosti iz neurologije, psihijatrije i graničnih područja 2009;17 (1-2):13-8.  

                                                                                                                  0,3 x 10 = 3 бода 
 

1.2. Оригинални научни рад у научном часопису националног значаја (6 бодова) 
 
1.2.1. Vujnic M, Raseta N, Kulauzov M, Racic D, Azaric B, Dominovic Kovacevic A. Uticaj 
metaboličkog sindroma na pojavu ishemijskog moždanog udara. Scr Med 2011;42(2):80-3. 
 

                                                                                                                0,3 x 6 = 1,8 бодoва 
 



1.3. Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у цјелини ( 5 
бодова) 
 
1.3.1. Vujnić M, Kalušević M, Prtina A, Milivojac T, Rašeta N, Đajić V, Novaković B. 
Abdominalna gojaznost i hiperglikemija u metaboličkom sindromu. Međunarodna konferencija 
Valorizacija i očuvanje potencijala Podunavlja, usmena prezentacija/zbornik radova Banjaluka 
2009; 4: 288-298. 

                                                                                                                0,3 x 5 = 1,5 бод 
 
1.4. Научни рад на скупу међународног значаја, штампан у зборнику извода радова 
( 3 бода) 
 
1.4.1. Prtina A,  Grabež M,  Kalusevic M, Novaković B,  Milivojac T, Vujnić M. Prevalence 
of the Metabolic Syndrome among Medical Workers in Banjaluka, 5 th Metabolic Syndrome, 
type II Diabetes and Atherosclerosis Congress, 2008;43:92. 
                                                                                                                 

                                                                                                            0,3 x 3 = 0,9 бодова  
 
    
1.4.2. Đajić V, Tadić D, Arbutina M, Petrović N, Popović Lj, Prtina D, Vujnić M. Frequency 

of VB insufficiency at congenital hypoplasia of a. vertebralis. 19th World Congres of 

Neurology 2009; Journal of Neurological Sciences 285(Suppl 1):155-339. 

                                                                                                            0,3 x 3 = 0,9 бодова  
                                                                                                  
1.5. Научни рад на скупу националног значаја, штампан у зборнику извода радова ( 
1 бод) 
 
1.5.1. Prtina A, Prtina D, Gajić S, Bajić N, Čejić Đ, Milivojac T, Vujnić M. Uticaj 

hiperbarične oksigenoterapije na dinamiku nivoa glukoze u krvi. Radovi i sažeci sa Prvog 

kongresa doktora medicine RS, Scr Med 2007;1(Suppl. 1):161. 

                                                                                                               0,3 x 1 = 0,3 бода 

1.6. Реализован национални научни пројекат у својству сарадника на пројекту (1 
бод) 

1.6.1. Učestalost metaboličkog sindroma kod zdravstvenih radnika grada Banjaluka. Nosilac 

projekta: Medicinski fakultet, Banjaluka.  Rukovodioci projekta: Prof. dr Milijan Kalušević i 

Prof. dr Budimka Novaković. Istaživači u projektu: Asist. dr Milorad Vujnić, Asist. dr Alma 

Prtina, Asist. dr Milkica Grabež, Asist. dr Tatjana Milivojac. Projekat finansiran od strane 

Ministarstva za nauku i tehnologiju RS. 

1 бод 



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. Peric S, Sreckov M, Basta I, Lavrnic D, Vujnic M, Marjanovic I, Rakocevic Stojanovic 
V. Dependent and paranoid personality patterns in myotonic dystrophy type 1. Acta Neurol 
Scand 2014;129(4):219-25. 
 
Циљ рада је био да се испита тип и учесталост поремећаја личности код обољелих од 
миотоничне дистрофије типа 1, да се упореде добијени резултати са клиничким 
подацима, као и да се испита утицај поремаћаја личности на квалитет живота обољелих. 
Истраживање је спроведено као студија пресјека која је обухватила 62 обољела од 
миотоничне дистрофије типа 1, а коришћене су сљедеће скале и упитници: Muscular 
Impairment Rating Scale, Raven's Standard Progressive Matrices (RSPM), Millon Multiaxial 
Clinical Inventory I (MMCI), SF-36, and Individualized Neuromuscular Quality of Life 
(INQoL) questionnaires. Присуство макар једне патолошке црте са скором изнад 85 на 
MMCI скали је установљено код 76% болесника. Након клиничког интервјуа 58% 
болесника је имало значајан поремећај личности. Најчешћи тип поремећаја личности био 
је зависни који је установљен код 52% болесника, а затим параноидни (39%). Нижи 
степен едукације је корелисао са вишим скором на скали за процјену зависног 
поремећаја личности (rho = -0.251, P = 0.049). Скор на овој скали се значајно разликовао  
између болесника који се баве физичким и интелектуалним радом (93.1 ± 8.9 vs 66.9 ± 
31.7, P = 0.011). Скор за процјену параноидног поремећаја личности био је виши код 
болесника са нижим степеном едукације (rho = -0.293, P = 0.021), оних са нижим скором 
на  RSPM тесту (rho = -0.398, P = 0.004) и са већим бројем ЦТГ (цитозин-тимин-гуанин) 
поновака  (rho = 0.254, P = 0.046). Болесници са параноидним поремећајем личности 
имали су нижи квалитет живота у односу на оне без овог поремећаја (P < 0.05), што није 
био случај када је у питању зависни поремећај личности (P > 0.05). Закључено је да 
скоро 60% болесника са миотоничном дистрофијом типа 1 има клинички значајан 
поремећај личности, док су зависни и параноидни тип били најчешћи. Параноидни 
поремећај линости може снизити квалитет живота обољелих, што отвара могућности за 
примјену симптоматског лијечења код ових болесника. 
                                                

                                                      0,3 x 12 = 3,6 бода 
 
 
2.1.2. Vujnic M, Peric S, Popovic S, Raseta N, Ralic V, Dobricic V, Novakovic I, Rakocevic-
Stojanovic V. Metabolic syndrome in patients with myotonic dystrophy type 1. Muscle Nerve 
2015 Aug;52(2):273-7. doi: 10.1002/mus.24540. Epub 2015 Jun 19. 
 
Циљ овог истраживања је био да се испитају учесталост и карактеристике метаболичког 
синдрома код болесника са миотоничном дистрофијом типа 1. Истраживањем је било 
обухваћено 66 болесника (50% мушкарци, старост 41.9 ± 10.5 година, трајање болести 
19.3 ± 8.6 година). Дијагноза метаболичког синдрома је постављена на основу 



усаглашених критерија из 2009. године. Компоненте метаболичког синдрома су биле 
заступљене са сљедећом учесталошћу: повишени триглицериди 67%, низак HDL 35%, 
повишен артеријски крвни притисак 18%, централна гојазност 14% и повишена 
гликемија 9%.  Метаболички синдром је био присутан код 11 (17%) болесника. 
Присуство метаболичког синдрома није било повезано са животном доби болесника, 
полом, тежином и трајањем болести, нити са бројем ЦТГ (цитозин-тимин-гуанин) 
поновака (P > 0.05). Болесници са метаболичким синдромом су имали значајно лошији 
укупни SF-36 скор као мјеру квалитета живота у поређењу са болесницима без 
метаболичког синдрома (P < 0.05). Закључено је да обољели од миотоничне дистрофије 
типа 1 немају велику учесталост метаболичког синдрома (17%) иако су одређене његове 
компоненте веома честе код ових болесника.  

   
0,3 x 12 = 3,6 бода 

 
 
2.1.3. Mirjanic-Azaric B, Stojakovic-Jelisavac T, Vukovic B, Stojanovic D, Vujnic M, 
Uletilovic S. The impact of time of sample collection on the measurement of thyroid 
stimulating hormone values in the serum. Clin Biochem. 2015;48(18):1347-9. 
 
Циљ истраживања је био да се утврди да ли узимање хране и вријеме узорковања имају 
утицај на вриједности тиреоидостимулишућег хормона (TSH). Укупно 198 испитаника је 
подијељено у пет група: А – први узорак крви је узет између 7:00 и 8:00 на таште, а 
други након 140 минута без узимања хране; Б – први узорак између 7:00 и 8:00 на таште, 
а други након 140 минута уз унос хране; Ц – први узорак између 7:00 и 8:00 на таште, а 
други у истом периоду наредни дан на таште; Д – први између 9:00 и 10:00 на таште, 
други у истом периоду наредног дана на таште; Е – између 9:00 и 10:00 на таште, други 
наредног дана између 7:00 и 8:00. Концентрација TSH је мјерена 
Еlectrochemiluminescence immunoassay (ECLIA, Roche Diagnostics, Mannheim, Germany) 
методом. Вриједности TSH (mIU/L) у А групи су биле: 2.50 (2.20-2.81) први узорак, 1.74 
(1.52-1.96) други узорак p<0.001; Б: 2.11 (1.52-2.72) први узорак, 1.56 (1.13-1.81) други 
узорак, p<0.001; Ц: 2.60 (2.28-2.91) први узорак, 2.23 (1.92-2.53) други узорак, p<0.001; 
Д: 1.80 (1.48-2.11) први узорак, 1.77 (1.44-2.09) други узорак, p<0.597; Е: 1.32 (1.11-2.16) 
први узорак, 1.67 (1.48-2.93) други узорак, p<0.001. Закључено је да вријеме узорковања 
крви мора бити стандардизовано ради стандардизације и хармонизације одређивања 
TSH.  
 

0,3 x 12 = 3,6 бода 
 
2.1.4. Vidosava Rakocevic Stojanovic, Stojan Peric, Teodora Paunic, Jovan Pesovic, Milorad 
Vujnic, Marina Peric, Ana Nikolic, Dragana Lavrnic, Dusanka Savic Pavicevic. Quality of life 
in patients with myotonic dystrophy type 2. J Neurol Sci 2016;365:158-61. 
 
Циљ рада је био да се испита квалитет живота (QoL) у великој кохорти обољелих од 
миотоничне дистрофије типа 2 (DM2) у поређењу са обољелима од миотоничне 
дистрофије типа 1 (DM1). Поред тога, аутори су покушали да идентификују различите 
факторе који могу да утичу на QoL kод DМ2 боленсика. Поређено је 49 DМ2 болесника 



са 42 DМ1 болесника са адултном формом болести. Пацијенти су попунили генерички 
упитник - SF-36 и упитник специфичан за болест (Individualized neuromuscular quality of 
life questionnaire - INQoL). Урађена су сљедећа мјерења: Medical Research Council (МRC) 
0-5 поена скала за процјену мишићне снаге, Addenbrooke's cognitive examination revised 
тест за процјену когнитивног статуса, Hamilton rating scale за процјену депресије, 
Krupp's fatigue severity scale и daytime sleepiness scale (DSS) за процјену замора и дневне 
поспаности. Укупни SF-36 скор и физички композитни скор нису се разликовали између 
двије испитиване групе болесника (p>0.05). Међутим, eмотивни и ментални композитни 
скор су били бољи у DM2 групи (p<0.05). INQoL укупни скор је био сличан у обе 
испитиване групе (p>0.05), иако су DM2 болесници имали мањи поремећај у 
независности (p<0.05) и у домену тјелесне слике (p<0.01). Када су у питању симптоми 
испитани помоћу INQoL, DM2 болесници су се мање жалили на миотонију, (p<0.01). 
Мултипла линеарна анализа је показала да су значајни предиктори лошијег QoL код 
DM2 болесника били старија животна доб, слабија мишићна снага и виши ниво замора. 
У закључку је наведено да се QoL DM2 болесника са најтежим формама болести може 
поредити са QoL DM1 болесника. Клиничари би требали посебну пажњу обратити на 
DM2 болеснике старије животне доби, оне са израженијом мишићном слабошћу и 
вишим нивоом замора јер они чешће имају нарушен QoL.  
 

0,3 x 12 = 3,6 бода 
 

 
2.1.5. Peric S, Vujnic M, Dobricic V, Marjanovic A, Basta I, Novakovic I, Lavrnic D, 
Rakocevic-Stojanovic V. Five-year study of quality of life in myotonic dystrophy. Acta Neurol 
Scand. 2016;134(5):346-351. 
 
Миотонична дистрофија типа 1 (DМ1) је најчешћи облик мишићне дистрофије код 
одраслих. Постоји веома мали број студија које су испитивале квалитет живота (QoL) 
током времена код ових болесника. Циљ истраживања је био да се испитају промјене 
QoL код болесника са DM1 током петогодишњег периода праћења и да се процјени 
валидност генеричког SF-36 упитника. На почетку је у студију било укључено 84 DM1 
болесника, а 62 болесника су поново тестирана након просјечног периода од 64.2 ± 3.9 
мјесеци. Степен мишићне слабости је процјењен на основу Muscular Impairment Rating 
Scale (MIRS). Болесници су испунили српску верзију SF-36 упитника као мјеру QoL 
зависног од здравља. Након пет година, MIRS скала је код испитиваних DМ1 болесника 
показала значајну прогресију од 0,5 степана (p<0.01). Сви ментални субдомени, физички 
домен и укупни SF-36 скор су показали значајно побољшање након пет година (p<0.01). 
Неочекивано, погоршање мишићне снаге од благог до израженог је било повезано са 
побољашењем QoL. Аутори су закључили да је QoL DМ1 болесника побољшан током 
петогодишњег периода упркос прогресији болести. SF-36 упитник, као мјера здравља 
пријављена од стране самих болесника, би се требао користити са опрезом у клиничким 
испитивањима DM1 болесника.  
 

0,3 x 12 = 3,6 бода 
 
 



 
2.2. Оригинални научни рад у научном часопису међународног значаја (10 бодова) 
 
2.2.1. Nela Rašeta, Sonja Đurić, Nina Zeljković, Slobodan Simović, Milorad Vujnić. 
Interrelations between body mass index, percentage of body fat, and waist-to-hip ratio among 
different groups of students at the University of Banja Luka. FACTA UNIVERSITATIS 
Series: Physical Education and Sport. 2016;14(3):331-45 DOI: 10.22190/FUPES1603331R 
 
Прекомјерна тјелесна тежина и гојазност су у порасту у свим добним категоријама, 
укључујићи студентску популацију. Одређене студије су показале да су почетне године 
студирања критичне за дебљање. Циљ истраживања је био да се утврди учесталост 
прекомјерне тјелесне тежине и гојазности код студената Универзитета у Бањој Луци, 
користећи три независне методе мјерења, као и да се установи да ли постоји разлика у 
наведеној учеталости у зависности од пола, врсте и године студија. У истраживање је 
било укључено 210 студената Универзитета у Бањој Луци (средња узраст 21,94±2,73 
година) којима су мјерени индекс тјелесне масе (ИТМ), проценат тјелесне масти и однос 
обима струка и кука. Када је у питању ИТМ укупно 22,40% студената су имали 
прекомјерну тјелесну тежину, док је 2,40% њих било гојазно. Већи проценат 
прекомјерне тјелесне тежине и гојазности био је присутан код мушкараца. Друге двије 
кориштене методе мјерења, проценат тјелесне масти и однос обима струка и кука, су 
показале нешто другачије резултате, првенствено у смислу мањег броја студената са 
прекомјерном тјелсеном тежином и гојазношћу. То  је наметнуло питање да ли је ИТМ 
релевантна метода за прцјену тјелесне ухрањености за одређене категорије 
становништва, посебно када су у питању млади људи. Разлика између група је постојала 
када су пол и, у одређеном степену, врста студија у питању, док није било разлике у 
мјереним параметрима када су били у питању студенти почетних и завршних година 
студија. Аутори су закључили да резултати ове студије указују на потребу провођења 
хитних и свеобухватних мјера са циљем превенције и смањења учесталости гојазности 
међу студентском популацијом.   
 

0,5 x 10 = 5 бодoва 
 
2.3. Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у зборнику 
извода радова (3 бода) 
 
2.3.1. Vujnic M. Influence of the metabolic syndrome on occurrence of ischemic stroke. 16th 
Congress of the EFNS; European Journal of Neurology 2012;19( Suppl. 1):520. 
 
Метаболички синдром представља скуп метаболичких и хемодинамских поремећаја који 
се појављују удружено код појединих особа и вишеструко повећавају ризик оболијевања 
од кардиоваскуларних обољења и дијабетес мелитуса типа 2. Циљ рада је био да се 
испита учесталост метаболичког синдрома код пацијената са исхемијским можданим 
ударом, да се анализира заступљеност појединих компоненти метаболичког синдрома, те 
да се утврди ризик од исхемијског можданог удара у зависности од броја компоненти 
метаболичког синдрома. Експерименталну групу је сачињавало 53 испитаника са 
исхемијскикм можданим ударом, а контролну групу 40 испитаника са дегенеративним 



обољењем лумбо-сакралне кичме. Сви испитаници су испитани у циљу постављања 
дијагнозе метаболичког синдрома према усаглашеним критеријумима из 2009. године. 
Учесталост метаболичког синдрома код болесника је износила 89%, а код контролне 
групе 70% (p<0.05). Најзаступљенија појединачна компонента метаболичког синдрома 
код болесника је била артеријска хипертензија (100%), а најмање заступљена је била 
поремећена гликорегулација (51%). Од свих испитаника са три компоненте 
метаболичког синдрома њих 33% је имало мождани удар, док је тај проценат за 
болеснике са свих пет компоненти синдрома износио 77% (p<0.05). Закључено је да 
обољели од исхемијског можданог удара значајно чешће имају метаболички синдром у 
односу на контролне испитанике. Најзаступљенија компонента метаболичког синдрома 
код обољелих је бил хипертензија, а већи број компоненти метаболичког синдрома 
носио је и већи ризик оболијевања од исхемијског можданог удара.  
 

3 бода 
 
 
2.3.2. Vujnic M, Raseta N, Miljkovic S, Racic D, Djajic V, Perazic O, Peric S. Association 
between metabolic syndrome and homocysteinemia in ischemic stroke. XXI World Congress 
of Neurology; Journal of the Neurological Sciences 2013;333:237. 
 
Мождани удар је један од водећих узрока оболијевања и смртности у свијету. Улога 
метаболичког синдрома и хомоцистеинемије као фактора ризика у настанку исхемијског 
можданог удара још увијек није у потпуности расвијетљена. Циљ истраживања је био да 
се одреди учесталости метаболичког синдрома, ниво хомоцистеинемије и учесталост 
хиперхомоцистеинемије, као и њихов међусобни однос код болесника са исхемијским 
можданим ударом. У истраживање је било укључено 53 болесника са исхемијским 
можданим ударом и 40 контролних испитаника са дегенеративним обољењем кичме 
којима је искључено постојање васкуларног обољења. Учесталост метаболичко 
синдрома је била значајно већа код болесника са можданим ударом у поређењу са 
контролним испитаницима (89% и 70%; p<0.05). Ниво хомоцистеинемије и учесталост 
хиперхомоцистеинемије су били виши код болесика у односу на контроле (15,0 ± 5,50 
μmol/L vs 11,2 ± 2,51 μmol/L, p<0.01 и 39% vs 11%, p<0.01). Болесници са метаболичким 
синдромом су имали већу учесталост хиперхомоцистеинемије у односу на оне без 
синдрома (42% и 17%, p<0.05), док је ниво хомоцистеина у серуму био значајно већи код 
код болесника са више појединачних компоненти синдрома (11% код болесника са 3 
компоненте, 37% код оних са 4 и 65% код боленсика са свих 5 компоненти метаболичког 
синдрома, p<0.05). Аутори су закључили да су метаболички синдром и 
хомоцистеинемија значајни фактори ризика за настанак исхемијског можданог удара. 
Вјероватно је да постоји веза између ова два фактора ризика у патогенези исхемијског 
можданог удара, али су неопходна даља истраживања да би се она расвијетлила и 
потрврдила ова хипотеза.  
 

 0,3 x 3 = 0,9 бодова 
 

 
 



 
2.3.3. М. Vujnic, S. Z. Peric, D. Savic-Pavicevic, J. Pesovic, V. Rakocevic-Stojanovic. 
Myotonic dystrophy type 2 and metabolic syndrome. European Journal of Neurology 
2015;22(1):716.  
 
Имајући у виду да постоје студије које указују на већу учесталост метаболичког 
синдрома (МеtS) код обољелих од мишићних обољења циљ рада је био да се испитаjу 
учесталост и карактеристике метаболичког синдрома код болесника са миотоничном 
дистрофијом типа 2 (DM2). Студија је обухватила 44 генетички потврђена боленика са 
DM2 (30% мушкарци, старост 51±11 година, трајање болести 15±13 година). За дијагнозу 
МеtS кориштени су усаглашени критерији из 2009. године. Учесталост појединачних 
компоненти МеtS била је сљедећа: централна гојазност 61% повишен крвни притисак 
57%, повишени триглицериди 46%, низак HDL 27% и хипергликемија 27%. МеtS је био 
присутан код 46% болесника. Три компоненте синдрома је имало 30% болесника, 14% је 
имало четири, а 2% свих пет компоненти синдрома. Болесници са метаболичким 
синдромом су у односу на оне без синдрома имали 40 пута већи ризик од 
хипертриглицеридемије (p<0.01), 11 пута већи ризик од хипертензије и хипергликемије 
(p<0.01), као и пет пута већи ризик од централне гојазности (p<0.05), док се групе нису 
разликовале у учесталости ниског HDL (p>0.05). Присуство метаболичког синдрома није 
било повезано са животном доби, полом, трајањем болести и степеном мишићне 
слабости (p>0.05). У закључку је наведено да је скоро половина DM2 болесника имала 
метаболички синдром и да је идентификација овог опасног, али потенцијлано лијечивог, 
стања од изузетне ваажности код болести као што је DM2 гдје још увијек не постоји 
каузална терапија.  
 

0,5 x 3 = 1,5 бод 
 
 
2.3.4. Мilorad Vujnic, Nela Raseta. Tanja Nisic, Stojan Peric, Vidosava Rakocevic 
Stojanovic. Metabolic syndrome in patients with myotonic dystrophies. Balkan Journal of 
Clinical Laboratory 2015; XXII(15):1 
 
Миотоничне дистрофије типа 1 и 2 (DM1 и DM2) представљају насљедне болести са 
сличном етиопатогенезом, али није позната сличност и разлика у појави метаболичких 
поремећаја код ових болесника. Циљ рада је био да се испита значај и учесталост 
метаболичког синдрома код болесника са миотоничном дистрофијом типа 1 и 2. Студија 
је обухватила 66 DM1 болесника (50% мушкарци, животна доб 41,9 ± 10,5 година, 
трајање болести 19,3 ± 8,6 година)  и 47 DM2 болесника (31% мушкарци, животна доб 
51,9 ± 11,1 година, трајање болести 15,0 ± 13,7 година). Дијагноза метаболичког 
синдрома је постављена на основу усаглашених критерија из 2009. године. Учесталост 
метаболичког сиднрома код DM1 болесника је износила 17%, док су појединачне 
компоненте синдрома биле присутне са сљедећом учесталошћу: хипертриглицеридемија 
67%, низак HDL 35%, повишен артеријски крвни притисак 18%, централна гојазност 
14% и хипергликемија 9%. Учесталост метаболичког синдрома код DM2 болесника је 
износила 49%. Појединачне компоненте синдрома су биле присутне са сљедећом 
учесталошћу: повишен артеријски крвни притисак 60%, централна гојазност 57%, 



хипертриглицеридемија 47%, хипергликемија 32% и низак HDL 28%. Присуство 
метаболичког синдрома није било повезано са годиштем и полом болесника, трајањем 
болести и степеном мишићне слабости ни у једној групи болесника (p>0.05). Обољели од 
DM1 и DM2 са присуством метаболичког сиднрома имали су значајно лошији квалитет 
живота мјерен помоћу SF-36 упитника у поређењу са болесницима без метаболичког 
синдрома (p<0.05). Закључено ја да обољели од DM2 имају већу учесталост 
метаболичког синдрома у поређењу са DM1 болесницима. Дислипидемија је била 
најчешћа компонента метаболичког синдрома код DM1, а повишен артеријски крвни 
притисак и централна гојазност код  DM2 болесника. Квалитет живота је био значајно 
нижи код обољелих од миотоничних дистрофија који су имали метаболички синдром. 

0,5 x 3 = 1,5 бодова 
 

 
2.4. Научни рад на научном скупу националног значаја, штампан у зборнику извода 
радова (1 бод) 
 
2.4.1. Milorad Vujnić, Vesna Paleksić, Nela Rašeta, Tanja Milivojac, Alma Prtina, Ognjen 
Perazić. Prisustvo metaboličkog sindroma kod pacijenata na sistematskom pregledu u 
ambulanti medicine rada. Zbornik sažetaka radova. 4. Kongres doktora medicine Republike 
Srpske sa međunarodnim učešćem. Banja Vrućica, Teslić 2015;4:37-38. 
 
Циљ истраживања је био да се испита учесталост метаболичког синндрома и његових 
компоненти код службеника прегледаних у склопу систематског прегледа у амбуланти 
медицине рада. Истраживањем је обухваћено 188 испитаника (32% мушкарци, старост 
42,7±12 година, едукација 13,5±2,9 година). Учесталост метаболичког синдрома је 
износила 34%. Од појединачних компоненти најзаступљенији су били висцерална 
гојазност (64%) и низак HDL холестерол (56%), а затим повишен крвни притисак (36%), 
повишени триглицериди (31%) и хипергликемија (25%). Највећи број испитаника је имао 
једну компоненту синдрома (30%), до су двије компоненте биле заступљене  са 
учесталошћу од 29%, три са 19%, четири са 10% и свих пет са 5%. Само 6% испитаника 
није имало ниједну компоненту сиднрома. Учесталост метаболичког синдрома код 
мушкараца је била 50%, а код жена 27% (p<0.01). Старост испитаника са метаболичким 
синдромом је била 48,2±11.6, а без метаболичког синдрома 39,9±11,3 година (p<0.01). 
Испитаници са метаболичким синдромом су имали лошију едукацију у односу на 
испитанике без синдрома (12,6±3,0 у односу на 14,0±2,7 година, p<0.01). У закључку је 
наведено да је потребно спроводити рутинску анализу присуства метаболичког 
синдрома код службеника на систематском прегледу с обзиром на високу учесталост 
овог поремећаја. Лијечењем појединачних компоненти метаболичког синдрома може се 
спријечити развој тешких обољења попут дијабетеса, кардиоваскуларних и 
цереброваскуларних болести, које су главни узрочници морбидитета и морталитета у 
нашој средини.  

0,3 x 1 = 0,3 бода 
 
 
 
 



2.4.2. Vujnić M, Perić S, Novaković Bursać S, Savić Pavićević D, Pešović J, Rakočević 
Stojanović V. Kliničke manifestacije miotonične distrofije tipa 1 i tipa 2 – komparativna 
studija. 6. Kongres fizijatara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem. Banja Luka 
2016.  
 
Миотонична дистрофија типа је (DM1) је први пут описана 1909. године и клиничари су 
прилично упознати са овим обољењем. Са друге стране, први случајеви миотоничне 
дистрофије типа 2 (DM2) су описани у посљедњих петнаест година и болест је још 
увијек недовољно препозната, чак и у развијеним земљама. Циљ рада је био да се 
испитају и упореде клиничке манифестације DM1 и DM2. Студија је обухватила 34 DM2 
болесника и исто толико по полу и старости упарених DM1 болесника (68% жена, 
средња старост 53±10 година). Сви болесници су имали генетички потврђену дијагнозу 
болести. Проксимална мускулатура је била захваћена са сличном учесталошћу у обе 
испитиване групе, док је дистална мускулатура била рјеђе захваћена у DM2 (p<0.01). 
Сљедећи симптоми и знаци су били рјеђи код DM2 болесника (p<0.01): птоза (3% према 
62%), слабост мастикаторне мускулатуре (21% према 82%), поремећај говора (21% 
према 94%), отежано гутање (15% према 38%), значајна слабост стерноклејдомастодиног 
мишића и трапезијуса (56% према 100% и 15% према 36%), миотонија шака и вилице 
(71% према 100% и 38% према 97%). Форсирани витални капацитет <90% је утврђен код 
3% DM2 и 52% DM1 болесника (p<0.01). Разлике у ЕМГ налазу нису биле значајне – 
миопатија је била присутна код 93% DM2 и 100% DM1 болесника, а миотонија код 90% 
и 100%. Хипертрофију листова је имало 29%, а тремор шака 38% DM2 болесника, док су 
они били одсутни у DM1. Озбиљни ЕКГ поремећаји су били пронађени код 9% DM2 и 
22% DM1 болесника (p>0.05), са дужим PQ интервалом код DM1 болесника (0,16±0,03 
према 0,21±0,02, p<0.01). Дијабетес мелитус је био чешћи у DM2 (32% према 7%, 
p<0.01). Учесталост катаракте је била слична у обе испитиване групе (82% према 97%, 
p=0.05). У закључку је наведено да се DM2, уз поређењу са DM1, карактерише мање 
израженим захватањем дисталне, кранијалне и респираторне мускулатуре, као и мање 
израженом миотонијом и срчаним поремећајима. Присуство хипертрофије листова, 
тремора шака и дијабетеса је високо суспектно за DM2.  

0,3 x 1 = 0,3 бода 
 

 
2.4.3. Živanić D, Kovačević-Gašić Kajkut A, Nikolić-Pucar J, Bojinović-Rodić D, Vujnić M. 
Tretman limfedema. 6. Kongres fizijatara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem. 
Banja Luka 2016. 
 
Лимфедем је хронично, неизљечиво стање које карактерише накупљање абнормалне 
количине течности, а настаје као резултат алтерације лимфног система. Прогресија 
лимфедема води ка бројним компликацијама, као и нарушавању квалитета живота због 
физичке и психичке онеспосбљености. Циљ рада је био да се представи третман 
лифедема на Ангиолошком одјељењу Завода за физикалну медицину и рехабилитацију 
"др Мирослав Зотовић" у Бањој Луци, као и да се скрене пажња на пораст броја 
обољелих и истакне потреба за третманом лимфедема. Испитивање је проведено као 
ретроспективна студија свих пацијената лијечених од лимфедема на Ангиолошком 
одјељењу Завода за физикалну медицину и рехабилитацију "др Мирослав Зотовић" у 



Бањој Луци у периоду од 2003. до 2015. године. У наведеном периоду лијечено је 1217 
обољелих. Од тога је први третман проведен код 672 (55%), а обнова третмана код 545 
(45%) болесника. Највећи број обољелих имао је лимфедем руке послије лијечења 
малигнитета дојки (884, 73%). Лимфедем доњих екстремитета је имало 337 болесника 
(27%), а свега 2 болесника су имала лимфедем главе. Број обољелих се повећавао из 
године у годину: 2003. године је лијечено 22 болесника, а 2015. године 210 болесника, од 
чега је 113 имало први третман. У закључку је сумирано да је лимфедем хронично и 
прогресивно стање које ј емогуће ставити под контролу. Правовременом превенцијом и 
лијечењем лимфедема, добром његом обољелих спријечава се појава компликација и 
омогућава нормалан и активан живот.  
 

0,5 x 1 = 0,5 бодova 
 
 

Укупан број бодова прије посљедњег избора:                                                          9,4 
Укупан број бодова послије посљедњег избора:                                                       31 
 
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. Други облици међународне сарадње (конференције, скупови, радионице, 
едукације у иностранству) 
 
1.1.1. Увјерење за учешће у радионици „Како се пише научни чланак“, Министарство 
здравља Републике Србије; Институт за онкологију и радиологију Србије; Клиничко 
болнички центар Земун-Београд. Земун 2006. 

3 бода 
 
1.1.2. Certificate of Participation in the EBSCOhost: Research Databeses Training Session(s). 
February 2009.  

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. Оцјена квалитета педагошког рада од стране анкетираних студената  
 
Просјечна оцјена за академске године 2011/12, 2013/14 и 2014/15: 4,55 
 

10 бодова 
 
 
 

2.2. Други облици међународне сарадње (конференције, скупови, радионице, 



едукације у иностранству) 
 
2.2.1. Потврда о учествовању на програму континуиране медицинске едукације на тему 
„Болна дијабетесна полинеуропатија“, Клинички Центар Србије, Београд 2012. 
 

3 бода 
 

2.2.2. Увјерење о присуству и положеном тесту на курсу континуиране медицинске 
едукације под називом „Мождани удар: изазови IV“, Универзитет у Београду 2012. 
 

3 бода 
 

2.2.3. Потврда о учешћу на домаћем курсу прве категорије у организацији Друштва 
младих неуролога Србије са темом: Школа невољних покрета, Палић 2012.  

3 бода 
 

2.2.4. Потврда о учешћу на домаћем курсу прве категорије у организацији Друштва 
младих неуролога Србије са темом: Прва школа цереброваскуларних болести, Палић 
2013. 

3 бода 
 

2.2.5. Certificate of Attendance to teaching course „Challenges in neurodegenerative diseases: 
ALS and FTD“, 23rd Meeting of the European Neurological Society, Barcelona 2013. 

3 boda 
 
2.2.6. Certificate of Attendance to teaching course „Current and future treatmens in 
neurology“, 23rd Meeting of the European Neurological Society, Barcelona 2013. 

3 boda 
 

2.2.7. Certificate of Attendance to teaching course „Practical movement disorders“, 23rd 

Meeting of the European Neurological Society, Barcelona 2013. 

3 boda 
 

2.2.8. Увјерење о учешћу на IX/XV конгресу неуролога Србије са међународним 
учешћем у својству предавача, Београд 2013. 

3 бода 
 
2.2.9. Потврда о учешћу на домаћем курсу прве категорије у организацији Друштва 
младих неуролога Србије са темом: Лечење епилепсије, Палић 2014. 

3 бода 
 
 

 
2.2.10. Certificate of Attendance to teaching course „Cardiology for neurologists“, Joint 



Congress of European Neurology, Istanbul 2014. 
3 бода 

 
2.2.11. Certificate of Attendance to teaching course „Update on secondary prevention of 
ischaemic stroke“, Joint Congress of European Neurology, Istanbul 2014. 

3 бода 
 
2.2.12. Certificate of Attendance to teaching course „Тherapy in neurology I“, Joint Congress 
of European Neurology, Istanbul 2014. 

3 бода 
 

2.2.13. Увјерење о учешћу на X/XVI конгресу неуролога Србије са међународним 
учешћем у својству предавача, Нови Сад 2015. 

3 бода 
 

2.2.14. Certificate of Attendance, Salzburg Weill Cornell Seminar in Neurology, Salzburg 
2015. 

3 бода 
 
2.2.15. Потврда о реализацији едукације из „Електромионеурографије“ у оквиру 
Клиничког центра Србије у трајању од шест мјесеци, Београд 2015. 

3 бода 
 
2.2.16. Увјерење о присуству и положеном курсу под називом: Школа ултразвучне 
дијагностике краниоцервикалних крвних судова болнице „ Свети Сава“, I дио: теоријска 
настава, Специјална болница за цереброваскуларне болести „Свети Сава“, Београд 2014. 

3 бода 
 

2.2.17. Увјерење о присуству и положеном курсу под називом: Школа ултразвучне 
дијагностике краниоцервикалних крвних судова болнице „ Свети Сава“, II дио: 
практична настава: доплер крвних судова врата, Специјална болница за 
цереброваскуларне болести „Свети Сава“, Београд 2015. 

3 бода 
 
2.2.18. Потврда о учешћу на домаћем курсу прве категорије у организацији Друштва 
младих неуролога Србије са темом: Дијагностички изазови у мултиплој склерози, Палић 
2015. 

3 бода 
2.2.19. Потврда о учешћу на домаћем курсу прве категорије у организацији Друштва 
младих неуролога Србије са темом: Неуромишићне болести у клиничкој пракси, Палић 
2016. 

3 бода 
 

2.3. Члан комисије за одбрану рада другог циклуса 



 
2.3.1. Слађана Верић, "Метаболички синдром", дипломски рад, Медицински факултет 

Универзитета у Бањој Луци, 2014. године, 

2 бода 
 
2.3.2. Драгана Ивановић, "Аутоимуне болести у неурологији и примјена биолошке 
терапије", дипломски рад, Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци, 2016. 
године. 

2 бода 
Укупно: 4 бода 

 

Укупан број бодова прије посљедњег избора/реизбора:                                            6 
 
Укупан број бодова послије посљедњег избора/реизбора:                                      71           
 
 
 

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

(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.) 
1.1. Остале професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета које 
доприносе повећању угледа Универзитета 
 
1.1.1. Certificate of Attendance, Introduction to clinical research and principles of good clinical 
practice, Banja Luka, Republic of Srpska, 20-21 June 2008.  

2 бода 
 

2. Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 
(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.) 
2.1. Стручни рад у часопису међународног значаја (с рецензијом) (4 бода) 
 
2.1.1. Milorad Vujnić, Vidosava Rakočević-Stojanović. Myotonic dystrophy type 2. Sinapsa 
2016;17-18:31-35. 
 
У раду је дат преглед доступних литературних података о миотоничној дистрофији типа 
2 (DM2) која је аутозомно-доминантно насљедна, споро прогресивна, мултисистемска 
болест. Болест је описана почетком деведесетих година прошлог вијека, а узрочна 
мутација је откривена 2001. године. С обзиром да се о DM2 релативно мало зна, да је 
болест релетивно скоро откривена, њена епидемиологија није у потпуности позната, а 
подаци различитих студија су неконзистентни. Болест је узрокована мутацијом у 
интрону 1 CNBP гена, а ради се о болести поновака као и код DM1, али у овом случају 
постоји експанзија квадриплета ЦЦТГ (цитозин-цитозин-тимин-гуанин) у наведеном 
гену. Преписом CNBP гена који садржи експандиране ЦЦТГ поновке настаје 
информациона РНК са великим бројемм ЦЦУГ (цитозин-цитозин-уридин-гуанин) 



поновака. Ова измјењена РНК акумулира се у једру ћелија и дјелује тоскично тако што 
ступа у интеракцију са низом протеина мијењајући на тај начин њихову функцију и 
активност. Описује се више клиничких облика болести: проксимлна миотонична 
миопатија, проксимална миотонична дистрофија,  миотонична дистрофија типа 2, 
олигосимптоматска форма болести. Болест се јавља између друге и шесте деценије 
живота, а најчешће у четвртој деценији. Најчешће су захваћени проксимални мишићи 
екстремитета у виду слабости и хипотрофија. Често се јављају јаки болови у мишићима 
који могу узроковати депресију и погоршати квалитет живота. Поред мишића често су 
захваћени и други органски системи: кардиоваскуларни, респираторни, нервни, 
ендокрини, гастроинтестинални, кожа, чуло вида и слуха... Болест често остаје 
непрепозната, а процјењено дијагностичко кашњење је 10 година. Дијагноза болести се 
поставља на основу анамнезе, клиничке слике и ЕМГ налаза. Дијагноза се потврђује 
молекуларно-генетичким тестирањем. За сада не постоји каузална терапија болести па је 
акценат на отклањању и ублажавању тегоба, очувању функционалности и независности 
обољелих, превенцији кардиореспираторних и осталих компликација болести.  
 

4 бода 
 

2.2. Oстале професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета које 
доприносе повећању угледа Универзитета 
 
 
2.2.1. Сертификат о учешћу на IX стручном састанку удружења медицинских 
биохемичара Републике Српске у својству предавача, Фармацеутска комора Републике 
Српске, Бања Лука 2012.  

2 бода 
 

2.2.2. Награда за најбољи рад у постер сесији мишићних обољења на Joint Congress of 
European Neurology, Истанбул 2014.  

2 бода 
 

2.2.3. Награда Коморе доктора медицине Републике Српске за научно-истраживачки рад 
у 2014. години, Бања Лука 2014.  

                                                                                                               2 бода 
 

2.2.4. Награда за један од најбољих приказа случаја на Salzburg Weill Cornell Seminar in 
Neurology, Салцбург 2015.  

2 бода 
Укупан број бодова прије посљедњег избора/реизбора:                                            2 
 
Укупан број бодова послије посљедњег избора/реизбора:                                      12           
 

 
 
УКУПНА НАУЧНА, СТРУЧНА И ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 



 
 
Дјелатност 
 
 

Прије посљедњег 
избора 

Послије посљедњег 
избора 

Научна 9,4 31 
Образовна 6 71 
Стручна 2 12 

 
Укупан број бодова 

 
17,4 

 
114 

 
 
 
 
Други кандидат и сваки наредни ако их има (све поновљено као за првог кандидата) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 



 


