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УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ   
ФАКУЛТЕТ: Медински факултет 
 

 

 

 

ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ 
о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадника у 

звање 

 

I. ПОДАЦИ О КОНКУРСУ 
Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке: 
Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке: Сенат 
Универзитета у 
Бањој Луци, Одлука број: 01/04-2.3458/16 од 04.11.2016. године. 
 
Ужа научна/умјетничка област: 
ПЕДИЈАТРИЈА 
 
Назив факултета: 
Медицински факултет 
 
Број кандидата који се бирају 
осам (8) 
 
Број пријављених кандидата 
шест (6) 
 
Датум и мјесто објављивања конкурса: 
09.11.2016. дневни лист "Глас Српске", Бања Лука 
 
Састав комисије: 

а) др Јелица Предојевић Самарџић, редован професор, ужа научна област 
Педијатрија, Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци, предсједник 



б) др Снежана Петровић-Тепић, доцент, ужа научна област Педијатрија, 
Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци, члан 

в) др Недељко Радловић, редован професор, ужа научна област Педијатрија, 
Медицински факултет Универзитета у Београду, члан 

 
Пријављени кандидати: 

 
1. Биљана Ђурђевић Бањац 
2. Драгана Малчић Занић 
3. Нина Марић 
4. Оливера Љубоја 
5. Барбара Станимировић 
6. Далибор Томић 

 
 
 

II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

Први кандидат 
 
 

а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Биљана (Владо и Драгица) Ђурђевић 

Бањац 
Датум и мјесто рођења: 08.08.1970. Бањалука 
Установе у којима је био запослен: - ЈЗУ Дом Здравља, Бањалука 

(1996-2005.) 
- Универзитетски клинички центар 

Републике Српске (од 2005. до 
данас) 

Радна мјеста: - доктор медицине – Служба за 
здравствену заштиту школске 
дјеце и адолесцената, Дом 
Здравља, Бањалука (1996-2000.)  

- Доктор медицине на 
специјализацији из педијатрије 
(2000-2004.) 

- специјалиста педијатрије (2004-
2013.) 

- специјалиста педијатрије, 
субспецијалиста хематологије (од 
2013. до данас) 

Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

- Удружење педијатара Републике 
Српске 



- Комора доктора медицине 
- Друштво доктора медицине 

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

Универзитет у Београду 
Звање: доктор медицине  
Мјесто и година завршетка: Београд, 1995. година 
Просјечна оцјена из цијелог студија: 9,10 

Постдипломске студије: 
Назив институције:  
Звање:  
Мјесто и година завршетка:  
Наслов завршног рада:  
Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

 

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

Новом Саду, Република Србија.  
Мјесто и година одбране докторске 
дисертација: 

-  

Назив докторске дисертације: "Утицај интензитета терапије на 
учесталост токсичних компликација 
током примјене два протокола за 
лијечење акутне лимфобластне 
леукемије дјеце – протокол –АLLIC 
BFM 2002 и протокол АLLIC BFM 2009" 

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Педијатрија, хематологија 

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

 

  
в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 
Радови прије посљедњег избора/реизбора 
(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 19. или члана 20.) 
 
1. Оригинални научни  рад у часопису међународног значаја, штампан у 
цјелости 

 
 



1.1. Vranješ D, Spremo S, Travar D, Aleksić A, Đurđević Banjac B. Acute otitis media in 
children: Correlation with palatine tonsil size, adenoidectomy and adenotonsillectomy. 
Paediatr Today. 2014;10(1):1-7. 

Циљ ове проспективне студије је била анализа корелације хипертрофије палатиналних тонзила, 
аденоидектомије и аденотонзилектомије и акутне упале средњег ува. Анализа је обухватила период 
од 12 мјесеци, укупно 160 болесника са акутном упалом средњег ува, узраста од 6 мјесеци до 7 
година. Клиничка процјена величине палатиналних тонзила била је процијењена на основу степена 
опструкције орофарингеалног истмуса (степен хипертрофије 1 и 2). Према узрасту, пацијенти су 
били стратификовани у три групе. Такође је била анализирана удруженост антибиотске терапије 
и нових случајева аденотонзиларних инфекција. Резултати су показали да нема сигнификантне 
разлике у учесталости акутне упале средње ува након аденоидектомије и аденотонзилектомије у 
односу на контролну групу (п=0.213). Палатиналне тонзиле биле су нормалне величине у 26.8% дјеце 
са акутном упалом средњег ува, док је 55.4% дјеце имало хипертрофију првог степена, а 17.9% 
хипертрофију другог степена. Верификована је сигнификантна разлика између ових анализираних 
група (п=0.019). Закључено је да је хипертрофија палатиналних тонзила била удружена са 
сигнфикантно већом учесталошћу акутне упале средњег ува у поређењу са контролном групом. 
Оваква значајност није била забиљежена у вези са предходном аденоидектомијом и 
аденотонзилектомијом. 

 
                                                                                                       0,5 x 10 = 5,0 бодова 

 
                                                                                                                                                       
                                                                               

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:     5,0 
 
г) Образовна дјелатност кандидата: 
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  сврстаних по 
категоријама из члана 21.) 

 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 0 
 
д) Стручна дјелатност кандидата: 
Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.) 
2.  Стручна књига која се користи у земљи  
 
2.1. Бањац Ђурђевић Б. Мукополисахиридозе, Гликогенозе. У: Предојевић 
Самарџић Ј, аутор. Ријетке болести дјечије доби. Бањалука: Графид; 2013.52-59 c. 

  
                                                                                                                   3 бода 

 
 
 
 
 



3. Стручни  рад у часопису међународног значаја, штампан у цјелости 
 

3.1. Konjević S, Đukić D, Stanimirović B, Blagojević A, Bobić V, Banjac B. Peripherally 
inserted central catheter complications – our experiences. Signa Vitae. 2015;10(suppl 
1):16-19. 

 
У раду су приказани инциденца и фактори ризика удружени са употребом периферног централног 
венског катетера (ПЦВК) у критично болесне, пријевремено рођене дјеце. Ретроспективна анализа 
је обухватила 30 новорођене дјеце са ниском и веома ниском порођајном масом (НПМ, ВНПМ) у 
периоду од јанура 2012. до јануара 2015. године са ПЦВК. У односу на тјелесну тежину, дјеца су 
била подијељена у двије групе: група 1- дјеца са тјелесном масом између 1000 – 1500 гр (ВНПМ) и 
група 2 – дјеца са тјелесном масом мањом од 1000 гр (НПМ). Анализа је обухватила гестациону доб, 
тјелесну масу и пол дјеце, мјесто пласирања катетера, трајање употребе и компликације катетера 
(учесталост инфекција, врста микроорганизма). ПЦВК је био успјешно пласиран код 30 болесника. 
Није било разлике у учесталости компликација у односу на мјесто пласирања катетера (горњи или 
доњи екстремитет), вријеме и трајање инсерције катера (п=0.241). Такође није било сигнификатне 
разлике између група болесника у односу на разлог одстрањивања катетера (п=0.598). ПЦВК 
представља погодан начин за апликацију дуготрајне антибиотске терапије и парентералне исхране 
за новорођену децу са ВНПМ и НПМ,, али је његова употреба удружена са озбиљним и некада 
фаталним компликацијама.    
                                                                                                                            0,3 x 4=1,2 бода 

 
3.2. Stanimirović B, Konjević S, Đurđević Banjac B, Đukić D, Pejić D, Mrđa J. 
Macrophage activation syndrome in child with systemic onset of juvenile idiopathic 
arthritis. Signa Vitae. 2015;10(suppl 1):55-57.  

 
Синдром активације макрофага (МАС) је тешка и потенцијално фатална компликација различитих 
болести, углавном системске инфламаторне болести везивног ткива (системског јувенилног 
идиопатског артритиса, сЈИА) и малигних болести. Његове најважније клиничке и лабораторијске 
карактеристике су: перзистирајућа температура, хепатоспленомегалија, поремећај јетрене 
функције, хипоалбуминемија, хипофибриногенемија, хиперферитинемија и цитопенија. Прогноза 
болести је често лоша и промтна дијагноза и интензивна терапија су круцијални фактори у 
преживљавању ових болесника. У раду је приказан дјечак узраста осам година који је развио МАС у 
току лијечења сЈИА са лабораторијским знацима инсуфицијенције јетре, поремећајем коагулације, 
енцефалопатијом и респираторном инсуфицијенцијом. Комплетна ремисија болести је постигнута 
терапијом пулсним дозама кортикостероида и циклоспорином. 
 
                                                                                                                           0,3 x 4 =1,2 бода  

 
 

3.3. Stanimirović B, Đukić D, Ljuboja O, Đurđević Banjac B, Malčić Zanić D, Konjević 
S, Pejić D, Mrđa J. Recurent idiopathic pericarditis – succesful treatment with Anakinra. 
Signa Vitae. 2016;11:84-85.   
                                                                                                                                                       
 
                                                                                                                                       0 бодова   
 
 
 
 



4.Стручни рад у часопису националног значаја  
 

4.1. Љубоја О, Малчић Занић Д, Коњевић С, Станимировић Б, Ђурђевић Бањац Б. 
Мембрана ларинкса - приказ случаја. Respiratio. 2016;6(1-2):247-251. 

Анаомалије ларинкса и душника су ријетке, некада по живот опасне, а на вријеме непрепознате 
могу утицати на цјелокупан развој дјетета и његово касније социјално и свако друго 
функционисање. Мембрана ларинкса не тако честа, због чега се вјероватно често и не мисли на њу, 
јавља се у 1:10000 живорођених. У 75% случајева се испољава већ након рођења. Преовладавајући 
клинички знаци зависе од степена компромитованости дисајног пута. Могу се испоњити у виду 
дисфоније до афоније, инспираторно-експираторни стридор, диспнеја, отежано узимање хране, 
каткад цијаноза која се појачава код напора. Код дјетета узраста од 18 мјесеци код кога у 
физикалном налазу доминира афоничан плач, флексибилном бронхоскопијом дијагностикована је 
мембрана ларинкса која захвата предњу трећину обје гласнице. Свако новорођенче са дисгонијом 
која може бити посљедица озбиљних анатомских аномалија које могу угрозити живот дјетета или 
довести до развојних поремећаја, захтијева правовремену детекцију, квалитетну дијагностику и 
што ранији и свеобухватнији третман свих поремећаја везаних за процес комуникације. 

                                                                                                                        0,5 x 2 = 1 бод 
 
4.2. Љубоја О, Коњевић С, Малчић Занић Д, Ђурђевић Бањац Б, Станимировић Б. 
Фибероптичка бронхоскопија у бронхолошкој амбуланти Клинике за дјечије 
болести у Бањалуци - наше почетно искуство. Respiratio. 2016;6(1-2):251-254. 

Бронхоскопија је метода којом се постиже визеуелизација трахеобронхалног стабла, узимање 
узорака за патохистолошки преглед, цитолошка, бактериолошка, имунолошка и хистохемијска 
испитивања. Циљ рада је да се прикажу почетни резултати и искуства у фибероптичкој 
бронхоскопији у бронхолошкој амбуланти Клинике за дјечије болести. У периоду од новембра 2014. 
до новембра 2015. Учињено је 30 фибероптичких бронхоскопија, код 18 дјечака и 12 дјевојчица. 
Индикације за извођење бронхоскопије су биле перзистентни кашаљ, који је трајао дуже од три 
мјесеца код 10 болесника (34%), сумња на страно тијело код 9 болесника (30%), новооткривена 
туберкулоза код 2 болесника (7%), код 3 болесника која су била на механичкој вентилацији, код 4 
болесника која су имала стридорозно дисање (13%) и код 1 болесника са хемоптизијама (3%) и 
хистиоцитозом (3%). Проналазак бронхоскопа малих промјера пружа могућност испитивања 
дисајних путева најмлађег узраста, што је од непроцјењиве важности за дијагнозу и 
диференцијалну дијагнозу бронхопулмоналних обољења. 

                                                                                                                     0,5x2 = 1 бод 
   
                   

5. Рад у зборнику радова са међународног стручног скупа: 
 
5.1. Ђурђевић Бањац Б, Крстовски Н, Јанић Д, Докмановић Л, Предојевић 
Самарџућ Ј, Лазић Ј. Токсичност хемиотерапије у дјеце са акутном лимфобластном 
леукемијом. Зборник сажетака, Први конгрес педијатара Србије са међународним 
учешћем. Београд. 2010;54.   

 
                                                                                                              0 бодoвa    

   



 

5.2. Предојевић Самарџић Ј, Ђурђевић Бањац Б, Малчић Занић Д, Ђурђевић Н. 
Имунофенотипске и цитогенетске карактеристике акутне лимфобластне леукемије у 
дјеце лијечене у периоду од 2003. до 2011. на Клиници за дјечије болести у 
Бањалуци. Књига сажетака, 2. Конгрес хематолога Србије са међународним 
учешћем. Београд. 2011;190. 

                                                                                                                   0 бодова 

5.3. Предојевић Самарџић Ј, Мехаџић С, Хасанбеговић Е, Ђурђевић Бањац Б, 
Малчић Занић Д. Инциденција и лијечење хемофилије у Босни и Херцеговини. 
Зборник сажетака, Први конгрес педијатара Србије са међународним учешћем. 
Београд. 2010;51.      

                                                                                                               0 бодoва 

 
5.4. Samardžić Predojević J, Hasanbegović E, Mehadžić S, Đurđević Banjac B, Latifagić 
S. Joint health and funcional ability in children with hemophilia in Bosnia and 
Herzegovina. Book of abstracts, 13th International Musculosceletal Congres. Chicago. 
2013;48.  

 
                                                                                                                     0 бодова 

 
5.5. Љубоја О, Милановић С, Петровић Тепић С, Ђурђевић Бањац Б, Сузић Б. 
Терапијски приступ новорођенчету са ризиком за неонаталну сепсу. Зборник радова, 
3. Конгрес инфектолога Босне и Херцеговине са међународним учешћем. Бањалука. 
2006;189.   
  
                                                                                                                                 0 бодова 
 
5.6.  Предојевић Самарџић Ј, Сузић Б, Ђурђевић Бањац Б,  Новаковић В, Коњевић 
С, Малчић Д. Инвазивна аспергилусна инфекција код болесника са Нон 
Хочкиновим лимфомом. Зборник сажетака, 3. Конрес инфектолога Босне и 
Херцеговине са међународним учешћем. Бањалука. 2006;189.                                                    
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                  0 бодова 
 

5.7. Đurđević Banjac B, Krstovski N, Janić D, Predojević Samardžić J, Dokmanović L, 
Malčić D, Lazić J, Rodić P. Predictors of acute chemotherapy – associated toxicity in 
children with ALL. SIOP abstracts, 46th Congres of the international society of paediatric 
oncology (SIOP) 2014. Toronto, Canada. Pediatr Blood Cancer. 2014;152-153.   

                                                                                                                                  0 бодова 

 



5.8. Stanimirović B, Đurđević Banjac B, Ljuboja O. Bone morrow findings in children 
with juvenile idiopathic arthritis. 23rd PReS Congess. Genova, Italy. 2016.  

 
                                                                                                                                0 бодова 
5.9. Suzić B, Ljuboja O, Marić N, Konjević S, Banjac B. ГМ1 gangliosidosis type 1 with 
early respiratory manifestations case report. Book of abstracts, World summit on 
pediatrics. Porto. 2016;61. 
 

                                                                                                               0 бодова 
                                                                                                                                              
5.10. Љубоја О, Сузић Б, Ђурђевић Бањац Б, Станимировић Б, Малчић Занић Д. 
Утицај стања ухрањености на учесталост егзацербације плућне болести и 
поремећаја плућних функција у дјеце обољеле од цистичне фиброзе. Pediatria 
Croatica. 2016;60(3):248-249. 

                                                                                                                                  0 бодова  

5.11. Đurđević Banjac B, Suzić B, Malčić Zanić D, Stanimirović B, Predojević 
Samardžić J, Marić N. Effect of nutritional status upon diagnosis on clinical outcomes of 
children with acute lymophoblastic leukemia. Pediatrica Croatica. 2016;60(3):174.   

                                                                                            0 бодова 
                                                                                                                               

6. Рад у зборнику радова са националног стручног скупа:  
 

6.1. Предојевић Самарџић Ј, Бањац Б, Mалчић Д, Соломун Љ, Новаковић В. 
Примјена трансфузије декантираних еритроцита код пријевремено рођене дјеце. 
Првu конгрес доктора медицине РС. Бања Врућица, Теслић. Scr Med. 2007;1(1):119.  
                                                                                                                                   
                                                                                                                                  0 бодова 
 
6.2. Предојевић Самарџић Ј, Новаковић В, Соломун Љ, Јојић Д, Коњевић С, Бањац 
Б, Малчић Д. Вриједност тромбоцитних параметара у неонаталној сепси. Првu 
конгрес доктора медицине РС. Бања Врућица, Теслић. Scr Med. 2007;1(1):119. 
                                                  
                                                                                                                                  0 бодова 
 
6.3. Ђурђевић Бањац Б, Крстовски Н, Предојевић Самарџић Ј, Јанић Д, Малчић 
Занић Д, Љубоја О. Инфективне компликације у току лијечења дјеце са акутном 
лимфобластном леукемијом. Зборник радова. Први конгрес педијатара Републике 
Српске са међународним учешћем. Бања Врућица, Теслић. 2016;76. 

                                                                                                                          0  бодова 
 



 

6.4.  Букара Радујковић Г, Миљковић В, Предојевић Самарџић Ј, Ђурђевић  Бањац 
Б, Малчић Занић Д, Станимировић Б. Контраверзе у терапији 
са Грејсовом болешћу. Зборник радова. Први конгрес педијатара Републике Српске 
са међународним учешћем. Бања Врућица, Теслић. 2016;79. 

                                                                                                                           0 бодова 
 
6.5. Предојевић Самарџић Ј, Малчић Занић Д, Ђурђевић Бањац Б. Резултати  
лијечења дјеце обољеле од акутне лимфобластне леукемије по АLLIC BFM  
2002 протоколу. Зборник радова. Први конгрес педијатара Републике Српске  
са међународним учешћем. Бања Врућица, Теслић. 2016;93. 

                                                                                                                            0 бодова 
 
6.6. Ђурђевић Бањац Б, Малчић Занић Д, Предојевић Самарџић Ј,  
Ковачевић Драгосављевић В, Ерић Ж. Есенцијална тромбоцитемија -  
ријетка болест у дјечијој доби - приказ случаја. Зборник радова. Први  
конгрес педијатара Републике Српске са међународним учешћем. Бања  
Врућица, Теслић. 2016;106. 

                                                                                                                           0 бодова 
 

6.7. Самарџић Ј, Ђурђевић Бањац Б, Малчић Занић Д, Ерић Ж.  
Имунофенотипске и цитогенетске карактеристике АЛЛ у дјеце лијечене на  
Клиници за дјечије болести у Бањалуци у периоду од 2005. до 2015.  
Зборник радова. Први конгрес педијатара Републике Српске са међународним  
учешћем. Бања Врућица, Теслић. 2016;107-108. 

0 бодова 
6.8. Малчић Занић Д, Ђурђевић Бањац Б, Предојевић Самарџић Ј,  Ковачевић 
Драгосављевић В. Централна венска тромбоза у току лијечења зреле Б леукемије. 
Зборник радова. Први конгрес педијатара Републике Српске са међународним 
учешћем. Бања Врућица, Теслић. 2016;122. 

                                                                                                                           0 бодова 
6.9. Малчић Занић Д, Ђурђевић Бањац Б, Предојевић Самарџић Ј,  
Миљковић В. Хистиоцитоза - једна болест више лица. Зборник радова. Први 
конгрес педијатара Републике Српске са међународним учешћем. Бања 
Врућица, Теслић. 2016;123. 

                                                                                                                          0 бодова 
 

6.10. Марић Н, Предојевић Самарџић Ј, Ђурђевић Бањац Б, Малчић Занић Д, 
Миљковић В, Чутурило Г. Герминативна Д61Г мутација ПТПН11 гена код 
пацијента са Ноонан синдромом и акутном лимфобластне леукемијом. Зборник 



радова. Први конгрес педијатара Републике Српске са међународним учешћем.  
Бања Врућица, Теслић. 2016;168-169. 

0 бодова 
  

 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:           7,4 
бодова          

 
 

Други кандидат  
 

а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Драгана ( Станоја и Милија) Малчић—Занић 
Датум и мјесто рођења: 28.11.1974. године, Бања Лука 
Установе у којима је био запослен: 1. Медицински факултет, Универзитета 

у Бања Луци   (април 2000 - децембар 
2002) 

2. Клиника за дјечије болести, 
Универзитетски клинички центар 
Бања Лука ( децембар 2002 – сада 

Радна мјеста: 1. Медицински факултет, Универзитета 
у Бања Луци   асистент на Катедри за 
биохемију (април 2000 - децембар 
2002)  

2. Клиника за дјечије болести, 
Универзитетски клинички центар 
Бања Лука:  

– доктор медицине - секундарац ( 
децембар 2002- новембар 2003) 
– љекар на специјализацији из педијатрије 
( новемар 2003-септембар 2008) 
– специјалиста педијатар (септембар 2008  
-  до данас ) 

 

Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

- Удружење педијатара Републике Српске, 
- Koмора доктора медицине Републике 

Српске, 
- Друштво доктора медицине Републике 

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

Бањалуци 



Звање: Доктор медицине  
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2000. Године 
Просјечна оцјена из цијелог студија: 9,29  

Постдипломске студије: 
Назив институције: Медицински факултет, Универзитет у 

Бањалуци  
Звање: - 
Мјесто и година завршетка: - 
Наслов завршног рада: ''Серумски хепцидин као показатељ 

метаболизма жељеза и степена тежине 
анемије у неонаталној инфекцији''  
(тема одобрена 27.9.2013. године) 

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Педијатрија 

Просјечна оцјена: 10,00 
Докторске студије/докторат: 
Назив институције:  
Мјесто и година одбране докторске 
дисертација: 

 

Назив докторске дисертације:  
Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

 

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

 

  
в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 
Радови прије посљедњег избора/реизбора 
(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 19. или члана 20.) 
1.  Оригинални научни рад у научном часопису међународног значаја, штампан у 

цијелости:  
 
1.1. Davidović B, Predojević Samardžić J, Uletilović S, Malčić D, Saničanin Ž. Activities of 
proximal tubules enzymes in urine of patients treated with gentamicin. ЈМB 2007;26:46-50.  
 
Ради утврђивања нефротоксичности гентамицина одређивана је активност ензима проксималних тубула, 
аланинаминопептидазе (ААП), гамаглутамилтрансферазе (ГГТ) и Н-ацетил-бета-Д-глукозаминидазе 
(НАГ). Одређивање је вршено у 12-часовном урину 30 пацијената којима је, због грам-негативних 
инфекција, и.в аплициран гентамицин препорученим дневним дозама за вријеме од 10 дана. Активности 
истих ензима су одређиване и у урину 30 испитаника контролне групе. Полну структуру испитаника су 
чинила оба пола узраста неонаталног периода. Статистички значајне разлике у активностима ААП и ГГТ 
испитаника експерименталне групе у односу на контролу, изражене у У/ммол креатинина, су регистроване 
осмог дана провођења терапије (п < 0,01). Активности НАГ експерименталне у односу на контролну групу 
се нису сигнификантно мијењале током десетодневне терапије. Може се закључити да десетодневни 
третман гентамицином испитаника неонаталног периода изазива благе нефротоксичне ефекте праћене 
порастом мембранских ензима ћелија епитела проксималних тубула и да истовремено не долази до 
оштећења ћелија на нивоу органела.                                  

0,5x10=5 бодова 



 
1.2. Davidović Plavšić B, Vujić T, Uletilović S, Predojević Samardžić J, Malčić D, Saničanin Ž. 
Urinary activities of proximal tubule enzymes in neonates treated with gentamicin. JMB 2010; 
29(1):44-47.  
 
У раду су  показани резултати испитиванја нефротоксичности аминогликозидног антибиотика 
гентамицина на основу вриједности активности ензима урина тубуларног поријекла: 
аланинаминопептидазе (ААП), гамаглутамилтрансферазе (ГГТ) и Н-ацетил-бета-Д-глукозаминидазе 
(НАГ). Активности истих ензима су одређиване и у урину 30 испитаника контролне групе. Статистички 
значајне разлике у активностима аланинаминопептидазе и гамаглутамилтрансферазе испитаника 
експерименталне групе у односу на контролу, су регистроване осмог дана провођења терапије (п < 0,01). 
Активности Н-ацетил-бета-Д-глукозаминидазе експерименталне у односу на контролну групу се нису 
сигнификантно мијењале током десетодневне терапије. Може се закључити да десетодневни третман 
гентамицином испитаника неонаталног периода изазива благе нефротоксичне ефекте праћене порастом 
мембранских ензима ћелија епитела проксималних тубула и да истовремено не долази до оштећења ћелија 
на нивоу органела. 

0,3x10=3 бода  
 

1. Оригинални научни рад у научном часопису националног значаја: 

2.1. Давидовић Б, Предојевић Самарџић Ј, Улетиловић С, Малчић Д, Саничанин Ж. Ниво 
алкалне фосфатазе у урину као индикатор нефротоксичности гентамицина. Гласник 
хемичара и технолога Републике Српске. 2007;46:1-3. 

 
Циљ рада је био испитати нефротоксичност  аминогликозидног антибиотика гентамицина одређивањем 
активности алкалне фосфатазе, ензима лоцираног у лизозомима ћелија проксималних тубула, у урину 
пацијената третираних стандардним дозама гентамицина у трајању до 10 дана, те да се испита 
могућност кориштења активности овог ензима као маркера раног оштећења тубула. У испитивање је 
било укључено 30 дјеце узраста од 3 до 10 година која су због уроинфекта лијечена гентамицином током 
десет дана. У контролној скупини исте добне категорије је такође било 30 дјеце. Урин је анализиран током 
10 дана провођења терапије. Сигнификантне разлике у активностима алкалне фосфатазе између 
контролне и експерименталне групе добијене су већ осмог дана провођења терапије (p < 0,05). Може се 
закључити да чак и десетодневни третман гентамицином у уобичајеним дозама узрокује нефротоксичне 
ефекте. Висок ниво активности алкалне фосфатазе у урину је индикатор раног оштећења проксималних 
тубула и представља мјеру кумулативне токсичности гентамицина 

0,5x6=3 бода 
 

2.2. Улетиловић С, Вујић Т, Предојевић Самарџић Ј, Давидовић Плавшић Б, Малчић Д, 
Саничанин Ж. Активност лизозомалних ензима проксималних тубула у урину пацијената 
неонаталног периода третираних гентамицином. Гласник хемичара и технолога Републике 
Српске. 2009;2:175-79.   
             
У 12-часовном урину је праћена активност лизозомалних ензима ћелија епитела проксималних тубула, 
алкалне фосфатазе, АП, и Н-ацетил-бета-Д-глукозаминидазе, НАГ, у 30 пацијената који су и.в. третирани 
гентамицином и у 30 пацијената контролне групе. Обе групе су се састојале од дјеце оба пола неонаталног 
узраста. Третман је вођен 10 дана аплицирањем гентамицина препорученим дневним дозама. 
Сигнификантна разлика у активности ензима, у У/ммол креатинина, је регистрована само код АП десети 
дан провођења терапије (p < 0,05). На основу резултата се може закључити да, у пацијената неонаталног 
периода, десетодневна терапија гентамицином не изазива нефротоксичност која би била праћена 
оштећењима органела ћелија епитела проксималних тубула. 

0,3x6=1,8 бодова 



УКУПАН БРОЈ БОДОВА:    12,8 бодова 
 
 Образовна дјелатност кандидата: 
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  сврстаних по категоријама из 
члана 21.) 
 

  0 бодова 
 
д) Стручна дјелатност кандидата: 
Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.) 

 
2. Стручни рад у часопису националног значаја:  

 
3.1. Љубоја О, Малчић Д, Мирошљевић В, Јовичић С. Дијагностички приступ 
новорођенчету са ризиком за настанак конгениталне туберкулозе. Scr med. 2009;40(1):37-
40. 
И поред постојања ефикасне туберкулостатске терапије, туберкулоза је и даље један од водећих 
инфективних узрока смртности и велики глобални здравствени проблем. Новорођенчад могу развити 
конгениталну туберкулозу преко инфициране мајке, или чешће послије рођења, контактом са инфицираном 
одраслом особом. Описаи су појединачни случајеви конгениталне туберкулозе. Правовремена дијагностика, 
те мултидисциплинарни приступ у лијечењу трудница заражених туберкулозом омогућава и правовремену 
дијагностику и адекватно лијечење неонатуса са конгениталном туберкулозом. У противном долази до 
неминовног фаталног исхода, код данас излијечиве болести. 

0,75x2 = 1,5 бод 
 

3.2. Љубоја О, Малчић Занић Д, Коњевић С, Станимировић Б, Ђурђевић Бањац Б. 
Мембрана ларинкса - приказ случаја. Respiratio. 2016;6(1-2):247-251. 

Анаомалије ларинкса и душника су ријетке, некада по живот опасне, а на вријеме непрепознате могу 
утицати на цјелокупан развој дјетета и његово касније социјално и свако друго функционисање. Мембрана 
ларинкса не тако честа, због чега се вјероватно често и не мисли на њу, јавља се у 1:10000 живорођених. У 
75% случајева се испољава већ након рођења. Преовладавајући клинички знаци зависе од степена 
компромитованости дисајног пута. Могу се испоњити у виду дисфоније до афоније, 
инспираторноекспираторни стридор, диспнеја, отежано узимање хране, каткад цијаноза која се појачава 
код напора. Код дјетета узраста од 18 мјесеци код кога у физикалном налазу доминира афоничан плач, 
флексибилном бронхоскопијом дијагностикована је мембрана ларинкса која захвата предњу трећину обје 
гласнице. Свако новорођенче са досфонијом која може бити посљедица озбиљних анатомских анаомалија 
које могу угрозити живот дјетета или довести до развојних поремећаја, захтијева правовремену 
детекцију, квалитетну дијагностику и што ранији и свеобухватнији третман свих поремећаја везаних за 
процес комуникације. 

0,5x2 = 1 бод 
 
 
 
 



3.3. Љубоја О, Коњевић С, Малчић Занић Д, Ђурђевић Бањац Б, Станимировић Б. 
Фибероптичка бронхоскопија у бронхолошкој амбуланти Клинике за дјечије болести у 
Бањалуци - наше почетно искуство. Respiratio. 2016;6(1-2):251-254. 

Бронхоскопија је метода којом се постиже визеуелизација трахеобронхалног стабла, узимање узорака за 
патохистолошки преглед, цитолошка, бактериолошка, имунолошка и хистохемијска испитивања. Циљ 
рада је да се прикажу почетни резултати и искуства у фибероптичкој бронхоскопији у бронхолошкој 
амбуланти Клинике за дјечије болести. У периоду од новембра 2014. до новембра 2015. Учињено је 30 
фибероптичких бронхоскопија, код 18 дјечака и 12 дјевојчица. Индикације за извођење бронхоскопије су биле 
перзистентни кашаљ, који је трајао дуже од три мјесеца код 10 болесника (34%), сумња на страно тијело 
код 9 болесника (30%), новооткривена туберкулоза код 2 болесника (7%), код 3 болесника која су била на 
механичкој вентилацији, код 4 болесника која су имала стридорозно дисање (13%) и код 1 болесника са 
хемоптизијама (3%) и хистиоцитозом (3%). Проналазак бронхоскопа малих промјера пружа могућност 
испитивања дисајних путева најмлађег узраста, што је од непроцјењиве важности за дијагнозу и 
диференцијалну дијагнозу бронхопулмоналних обољења.  

0,5x2 = 1 бод 
 

3. Рад у зборнику радова са међународног стручног скупа:  
 
 

 4.1. Давидовић Б, Предојевић Самарџић Ј, Улетиловић С, Малчић Д, Саничанин Ж. 
Активности ензима у урину пацијената третираних гентамицином. XV конгрес медицинске 
биохемије и лабораторијске медицине. Нови Сад. 2006.  

                                                                                                                                0 бодова 
 

4.2. Предојевић Самарџић Ј, Сузић Б, Ђурђевић Бањац Б, Новаковић В, Коњевић С, 
Малчић Д. Инвазивна аспергилусна инфекција код обољелог од Нон Хочгкиновог 
лимфома. Зборник raдова. 3. Конгрес инфектолога Босне и Херцеговине са међународним 
учешћем. Бања Лука. 2006.   

0 бодова 
4.3. Предојевић Самарџић Ј, Ђурђевић Бањац  Б, Малчић Д. Учесталост инфекција у дјеце 
обољеле од акутне лимфобластне лeукемије у фази одржавања. Први конгрес дјечије 
хематологије и онкологије Србије са међународним учешћем. Београд. 2007.  

0 бодова 
4.4. Predojević Samardžić Ј, Djurdjevic-Banjac B, Malčić Zanić D. Some characteristics of 
patients with haemophillia in Republic of Srpska – Bosnia and Herezegovina. In Proceedings of 
the 15th Danubian League Meeting against Thrombosis and Haemorrhagic Disorders. Belgrade. 
2009;58. 

0 бодова 
4.5. Предојевић Самарџић Ј, Мехаџић С, Хасанбеговић Е, Ђурђевић Бањац Ј, Малчић Д. 
Инциденција и лијечење хемофилије у Босни и Херцеговини. Први конгрес педијатара 
Србије са међународним учешћем. Београд. 2010.  



0 бодова 
4.6. Предојевић Самарџић Ј, Ђурђевић Бањац Ј, Малчић Занић Д, Ђурђевић Н. 
Имунофенотипске и цитогенетске карактеристике акутне лимфобластне леукемије дјеце 
лијечене у периоду 2003. до 2011. године у Клиници за дјечије болести у Бања Луци. 
Други конгрес хематолога Србије. Београд. 2011. 

0 бодова 
4.7. Djurdjevic Banjac B, Krstovski N, Janic D, Predojevic Samardzic J, Dokmanovic L,  Malcic 
Zanic D, Lazic J, Rodic P. Predictors of acute chemotherapy associated toxicity in children with 
ALL. Proceedings of the 46. Congress of the international society paediatric oncology (SIOP). 
Toronto. 2014.  

0 бодова 
4.8. Љубоја О, Малчић Занић Д, Ђурђевић Бањац Б, Станимировић Б, Марић Н, Букара- 
Радујковић Г, Боровић Р. Ехинококна циста плућа у дјечијем узрасту - дијагностички и 
терапијски изазов. Зборник радова. 46. педијатријски дани Србије са међународним 
учешћем. Ниш. 2015;54. 

0 бодова 

4. Рад у зборнику радова са националног стручног скупа:  
 
 
5.1. Предојевић Самарџић Ј, Бањац Б, Малчић Д, Соломун Љ, Новаковић В. Примјена 
трансфузије декантираних еритроцита код пријевремено рођене дјеце. Први конгрес 
доктора медицине Републике Српске. Scr Med. 2007;1(1):119. 
 

0 бодова 
5.2. Предојевић Самарџић Ј, Новаковић В, Соломун Љ, Јојић Д, Коњевић С, Бањац Б, 
Малчић Д. Вриједности тромбоцитних параметара у неонаталној сепси. Први конгрес 
доктора медицине Реублике Српске. Scr Med. 2007;1(1):119.     
 

0 бодова 
 
5.3. Ђурђевић Бањац Б, Крстовски Н, Предојевић Самарџић Ј, Јанић Д,  
Малчић Занић Д, Љубоја О. Инфективне компликације у току лијечења  
дјеце са акутном лимфобластном леукемијом. Зборник радова. Први конгрес  
педијатара Републике Српске са међународним учешћем. Бања Врућица.  
Теслић. 2016;76. 

0 бодова 
 
5.4. Букара Радујковић Г, Миљковић В, Предојевић Самарџић Ј, Ђурђевић  
Бањац Б, Малчић Занић Д, Станимировић Б. Контраверзе у терапији дјеце  
са Гравесовом болешћу. Зборник радова. Први конгрес педијатара Републике  
Српске са међународним учешћем. Бања Врућица. Теслић. 2016;79. 



0 бодова 
 
5.5. Предојевић Самарџић Ј, Малчић Занић Д, Ђурђевић Бањац Б. Резултати  
лијечења дјеце обољеле од акутне лимфобластне леукемије по АЛЛ БФМ  
2002 протоколу. Зборник радова. Први конгрес педијатара Републике Српске  
са међународним учешћем. Бања Врућица. Теслић. 2016;93. 

0 бодова 
 
5.6. Ђурђевић Бањац Б, Малчић Занић Д, Предојевић Самарџић Ј,  
Ковачевић Драгосављевић В, Ерић Ж. Есенцијална тромбоцитоза -  
ријетка болест у дјечијој доби - приказ случаја. Зборник радова. Први  
конгрес педијатара Републике Српске са међународним учешћем. Бања  
Врућица. Теслић. 2016;106. 

0 бодова 
 

5.7. Предојевић Самарџић Ј, Ђурђевић Бањац Б, Малчић Занић Д, Ерић Ж.  
Имунофенотипске и цитогенетске карактеристике АЛЛ у дјеце лијечене на  
Клиници за дјечије болести у Бањалуци у периоду од 2005. до 2015.  
Зборник радова. Први конгрес педијатара Републике Српске са међународним  
учешћем. Бања Врућица. Теслић. 2016;107-108. 

0 бодова 
 

5.8. Малчић Занић Д, Ђурђевић Бањац Б, Предојевић Самарџић Ј,  
Ковачевић Драгосављевић В. Централна венска тромбоза у току лијечења  
зреле Б леукемије. Зборник радова. Први конгрес педијатара Републике  
Српске са међународним учешћем. Бања Врућица. Теслић. 2016;122. 

0 бодова 
 
5.9. Малчић Занић Д, Ђурђевић Бањац Б, Предојевић Самарџић Ј, Миљковић  
В. Хистиоцитоза - једна болест више лица. Зборник радова. Први конгрес  
педијатара Републике Српске са међународним учешћем. Бања Врућица.  
Теслић. 2016;123. 

0 бодова 
 

5.10. Марић Н, Предојевић Самарџић Ј, Ђурђевић Бањац Б, Малчић Занић Д, Миљковић 
В, Чутурило Г. Герминативна Д61Г мутација ПТПН11 гена код пацијента са Ноонан 
синдромом и акутном лимфобластне леукемијом. Зборник радова. Први конгрес 
педијатара Републике Српске са међународним учешћем. Бања Врућица. Теслић. 
2016;168-169. 

0 бодова 
 



 
5. Пројекти: 

 
6.1. Имунолошки и хематолошки аспекти неонаталне инфекције. Пројекат је 

финансиран од стране Министарства науке и технологије РС на основу рјешења број 
19/06-020/961-84/11 од 30.12.2011. године. Сарадник на пројекту. 

1 бод 
 

  
 
 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 4,5 бодова 
 

 
 
 Трећи кандидат  
а) Основни биографски подаци :  
Име (име оба родитеља) и презиме: Нина (Здравко и Светлана) Марић  
Датум и мјесто рођења: 17.03.1977. Мркоњић Град 
Установе у којима је био запослен: Универзитетски клинички центар 

Републике Српске (од 10.05.2004. до 
данас) 

Радна мјеста: Клинички центар Бањалука, Клиника за 
дјечије болести  
- доктор медицине (2004-2005.) 
- доктор медицине на специјализацији 

из педијатрије (2005-2009.) 
- специјалиста педијатрије (2009-2012.) 
- специјалиста педијатрије и 

субспецијалиста клиничке генетике 
(од 2012. до данас) 

Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

- Удружење педијатара Републике 
Српске 

- Koмора доктора медицине Републике 
Српске 

- Друштво доктора медицине 
Републике Српске 

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

Бањалуци 
Звање: Доктор медицине  
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2003. године 
Просјечна оцјена из цијелог студија: 9,14  



Постдипломске студије: 
Назив институције: Медицински факултет, Универзитет у 

Бањалуци  
Звање: Магистар медицинских наука 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2016. 
Наслов завршног рада: ”Компаративна анализа индикација и 

резултата пренаталне цитогенетске 
дијагностике” 

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Педијатрија 

Просјечна оцјена: 9,90 
Докторске студије/докторат: 
Назив институције:  
Мјесто и година одбране докторске 
дисертација: 

 

Назив докторске дисертације:  
Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

 

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

 

  
в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 
Радови прије посљедњег избора/реизбора 
(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 19. или члана 20.) 
 
Радови послије последњег избора/реизбора 
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава  сврстаних  по категоријама из члана 19. 
или члана 20.) 

 
1. Уводно предавање по позиву на скупу националног значаја, штампано у 
цијелости 

1.1. Марић Н, Предојевић Самарџић Ј. Клиничке и епидемиолошке карактеристике 
конгениталних аномалија у РС. Зборник радова. Први конгрес педијатара Републике 
Српске. Бања Врућица. Теслић. 2016;66–67. 

Регистри конгениталних аномалија (КА) почели су се формирати осамдесетих година прошлог вијека, 
када се уочила важност КА у структури морбидитета и морталитета новорођенчади и дојенчади, те 
увидио значај података добијених оваквим обликом епидемиолошког истраживања. Наша земља, као и 
већина земаља региона, нема регистар КА. Циљ рада је био добити увид у клиничке и епидемиолошке 
карактеристике КА у РС и направити поређење са подацима европске мреже регистара ЕУРОЦАТ. 
Испитивање је обухватило сву дјецу рођену на територији РС у 2015. години као и ризичне трудноће. 
Анализирани су подаци из образаца путем којих су педијатри и гинеколози из целе земље пријављивали 
пренатално и постнатално детектоване случајеве КА и хромозомских аберација. На основу добијених 
резултата преваленца КА у нашој земљи износи 426,42 на 10 000 порођаја што је значајно више од 
преваленце коју наводи ЕУРОЦАТ. Најчешће КА су биле аномалије срца (41,1%), екстремитета (16,06%) и 
уринарног система (14,54%). Пренатално је детектовано 10,03% КА што је значајно мање од пренаталне 
детекције КА у Европи (31%). Закључак: Резултати испитивања, који представљају пресјек тренутне 



ситуације, говоре да је преваленца КА у нашој земљи већа од просјечне преваленце коју наводи ЕУРОЦАТ и 
указују на потребу формирања регистра КА у РС. Регистрацијом која би заживјела у клиничкој пракси би 
се добила добро документована база података која би омогућила да се успостави надзор над КА у нашој 
земљи, детектују фактори ризика, сагледају и унаприједе мјере примарне превенције, а тиме и унаприједи 
здравствена заштита дјеце и популације уопште. 

6 бодова 
 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 6 
 
г) Образовна дјелатност кандидата: 
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  сврстаних по категоријама из 
члана 21.) 
 
Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број бодова сврстаних по 
категоријама из члана 21.) 

 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 0 
 
д) Стручна дјелатност кандидата: 
Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.) 
 
Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 
(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.)  
2. Стручна књига издата од домаћег издавачи 

 

2.1. Предојевић Самарџић Ј. и сар. Ријетке болести дјечије доби. Бањалука,  Графид; 
2013. Сарадник Марић Н. Поглавља: Јохансон Близард синдром, стр. 28-29, Стаџ Вебер 
сидром, стр. 30-32, Поремећај метаболизма тирозина, стр. 60-61 и Поремеђај 
метаболизма триптофана, стр. 62-63.  

3 бода 

3. Стручни рад у часопису међународног значаја: 

3.1. Мarić Z, Ćulum J, Kordić O, Simatović M, Krivokuća B, Despot B, Stakić I, Kecman 
G, Gajanin R, Đurđević Marić N. Observation of planned and registered neuroendocrine 
tumors (NETS) in the Banja Luka region. BH Surgery. 2011;1:39–44. 

 
Неуроендокрини тумори су рijетки тумори који су, због своје сложене дијагностике, ријетко 
идентификовани, нарочито у подручјима са мање развијеном здравственом заштитом. Циљ овог 
истраживања био је да се упореди мали број пацијената код којих је утврђен неуроендокрини тумор у 



регији Бањалуке са онима потенцијално погођеним истом болести и да се предлажи примјена мјера за 
побољшање дијагностике неуроендокриних тумора према препорукама ЕНЕТС водича. Истраживање је 
било ретроспективно. Упоредили смо број пацијената којима је у периоду од пет година (од 2006. до 
2010.) откривен неуроендокрини тумор са бројем оних код којих се сумњало на наведену болест. Код 
већине пацијената, 10 (71,4%), дијагноза је постављена случајно, током, углавном хитне, операције 
абдомена (урађене због акутног запаљења слијепог цријева или илеуса). Хормонски зависних тумора је 
било 5 (35.7%), добро-диференцираних тумора Г1 и Г2 6 (42,8%) и слабо диференцираних карцинома (Г3) 8 
(57,2%). У вријеме постављања дијагнозе 9 (64,3%) их је имало метастазе. Лијечени су оперативно и 
потом медикаментозно у циљу повећања преживљавања без напредовања болести, PFS (progression-free 
survival). Главни разлози за недовољну или закашњелу дијагностику неуроендокриних тумора у нашој 
земљи су недостатак знања о овим туморима и ријетко размишљање о њима у случајевима хроничних и 
нејасних абдоминалних тегоба које остају или нејасне етиологије или се евидентирају као друге болести, 
прије свега као синдром иритабилног цријева или као запаљенска болест цријева. Зато је неопходно је да 
се повећа знање о неуроендокриним туморима и да се о њима мисли код нејасних хроничних абдоминалних 
тегоба. Побољшање дијагностике неуроендокриних тумора се може постићи коришћењем ЕНЕТС 
водича. 

0,3 x 4 = 1,2 бода 
 
 

4. Стручни рад у часопису националног значаја: 

 

4.1. Marić N, Serdar B, Simić E, Stanimirović B. Duchennne muscular dystrophy and 
neurofibromatosis type I coexisting in the same patient – case report. Folia Medica Facultatis 
Medicinae Universitatis Saraeviensis. 2014;(1):49. 

0 бодова 
4.2. Марић З, Кордић О, Шкрбић В, Стакић И, Марић Н. Синхрона ресекција јетрене 
метастазе и карцинома ректума АЛППС техником. Scripta Medica. 2016;47:74-76. 
 
АЛППС (енг. ALPPS: Associating liver partition and portal vein ligation for staged hepatectomy) операција се 
до сада једино радила у специјализованим великим центрима развијених земаља и то као самостална. 
АЛППС је двостепена куративна хепатектомија која има индикацију када је будући остатак јетре 
неадекватан. У раду је приказан случај 63-годишњака са верификованим карциномом ректума и великом 
метастазом у јетри, код којег је АЛППС техником урађена симултана ресекција карцинома ректума и 
јетрене метастазе, са клинички добрим резултатом. Аутори су урадили ову операцију само 4 дана послије 
објављивања да је прва таква операција урађена у свијету. Поред тога, ово је први објављен случај у 
свијету да исти хируршки тим уради и ресекцију карцинома ректума и ресекцију јетрене метастазе 
АЛППС техником. 
 

0,5 x 2 = 1 бод 
5. Рад у зборнику радова са међународног стручног скупа: 

5.1. Marić N. Rare diseases detected in genetic counseling in Republic of Srpska. Book of 
abstracts, Symposium Genomics of Rare Diseases. Beograd. 2014;60. 

                                                                                                                                    0  бодова 
 

 
 



5.2. Malešević R, Ivanković B, Bukara Radujković G, Stomornjak Vukadin M, Marić N, 
Kurtović Bašić I, Haverić A. A case of a girl with pseudodicentric chromosome X. Book of 
abstracts, V Congress of Serbian Genetic Society. Belgrade. 2014. 

0 бодова 

5.3. Ђурђевић Н, Бајић С, Јовановић Привродски Ј, Радованов Д, Кавечан И. 
Неурофиброматоза - приказ случаја. Зборник радова, 43. педијатријски дани Србије са 
међународним учешћем. Ниш. 2011;187-88. 

0 бодова 

5.4. Љубоја О, Малчић Занић Д, Ђурђевић Бањац Б, Станимировић Б, Марић Н, Букара 
Радујковић Г, Боровић Р. Ехинококна циста плућа у дјечијем узрасту - дијагностички и 
терапијски изазов. Зборник радова, 46. педијатријски дани Србије са међународним 
учесћем. Ниш. 2015;54. 

0 бодова 

5.5. Соломун Љ, Ђурђевић Д, Предојевић-Самарџић Ј, Јојић Д, Ђурђевић Н, Регода В. 
Апцес очне дупље новорођенчета - приказ случаја. Зборник радова, Први конгрес 
перинаталне медицине и Београдски дани репродукције. Београд. 2010. 

 
0 бодова 

 
5.6. Соломун Љ, Обрадовић С, Предојевић Самарџић Ј, Јојић Д, Ђурђевић Н. Мерење 
можданих структура ултрасонографијом у рочне новорођенчади. Book of abstracts, South 
East European Congress in Perinatal Medicine. Београд. 2009. 

0 бодова 
 

5.7. Соломун Љ, Предојевић Самарџић Ј, Јојић Д, Ђурђевић Н. Инциденца оштећења 
слуха утврђена неонаталним скринингом. Зборник радова, Новине у перинаталној 
медицини. Тара. Србија. 2006. 

0 бодова 

5.8. Suzić B, Ljuboja O, Marić N, Konjević S, Banjac B. GM1 gangliosidosis type 1 with early 
respiratory manifestations  case report. Book of abstracts, World summit on pediatrics. Porto. 
2016;61 

0 бодова 

3.2. Đurđević Banjac B, Suzić B, Malčić Zanić D, Ljuboja O, Stanimirović B, Predojević 
Samardžić J, Marić N. Effect of nutritional status upon diagnosis on clinical outcomes of 



children with acute lymphoblastic leukemia. Pediatrica Croatica. 2016;60(3):174.                   

                                                                                                                                       0 бодова 
 
 

6. Рад у зборнику радова са националног стручног скупа:  
 

6.1. Соломун Љ, Предојевић Самарџић Ј, Сердар А, Јојић Д, Ђурђевић Н. Учесталост 
интракранијалне хеморагије новорођенчади хоспитализоване на Одјелу патолошке 
неонатологије. Први конгрес доктора медицине РС. Бања Врућица. Теслић. Scripta 
Medica. 2007;1(1):2. 

0 бодова 
 
6.2. Соломун Љ, Шпирић С, Предојевић Самарџић Ј, Ђурђевић Н, Ратковић Г. 
Инциденца оштећења слуха утврђена неонаталним скринингом У Бањалучкој регији. 
Први конгрес доктора медицине РС. Бања Врућица, Теслић. Scripta Medica. 2007;1(1):1. 

0 бодова 
 

6.3. Ђурђевић Н, Предојевић Самарџић Ј, Соломун Љ, Јојић Д, Новаковић В, Бајић С, 
Вишекруна Љ, Ђурђевић Д, Смољановић Р. Инциденца и иницијално збрињавање дјеце 
са расцјепом усне и непца рођене у породилишту КЦ Бања Лука од 2002. до 2006. Први 
конгрес доктора медицине РС. Бања Врућица, Теслић. Scripta Medica. 2007;1(1):2–3. 

0 бодова 
  

6.4. Бајић С, Новаковић В, Коњевић С, Радујковић Букара Г, Петровић Тепић С, 
Ђурђевић Н. Инциденца новорођенчади са тетраголијом Fallot, комплетном 
транспозицијом великих артерија и двоструко излазном десном комором у регији Бања 
Лука. Први конгрес доктора медицине РС. Бања Врућица, Теслић. Scripta Medica. 
2007;1(1):3. 

 0 бодова 
 

6.5. Tomić V, Marić N, Maksimović N. Microarray CGH analysis in patient with Koolen-De 
Vries syndrome fenotype – case report. Book of abstracts. II Symposium of Geneticists in B&H 
with international participation. Biotechnology in Medicine and Agriculture. Banjaluka. 
2015;41.  

                                                                                                                                         0 бодова 

6.6. Maric N. Parental decisions following prenatal diagnosis of chromosomal aberration: 
implications for genetic counseling. Book of abstracts. II Symposium of Geneticists in B&H 
with international participation. Biotechnology in Medicine and Agriculture. Banjaluka. 
2015;55. 

0бодова 



 
6.7. Марић Н, Предојевић Самарџић Ј, Ђурђевић Бањац Б, Малчић Занић Д, Миљковић 
В, Чутурило Г. Герминативна Д61Г мутација ПТПН11 гена код пацијента са Нунан 
синдромом и акутном лимфобластне леукемијом. Зборник радова. Први конгрес 
педијатара Републике Српске. Бања Врућица. Теслић. 2016;168–169. 

0 бодова 
 

6.8. Миљковић В, Букара Радујковић Г, Новаковић В, Сердар А, Марић Н, Јојић Д. 
Конгенитални хиперинзулинизам. Зборник радова. Први конгрес педијатара Републике 
Српске. Бања Врућица. Теслић. 2016;82. 

0 бодова 
 

6.9. Соломун Љ, Јојић Д, Петровић Тепић С, Миљковић В, Марић Н, Бобић В. Примарна 
хипомагнезијемија са хипокалцемије - приказ случаја. Зборник радова. Први конгрес 
педијатара Републике Српске. Бања Врућица. Теслић. 2016;116–117. 

 
0 бодова 

 
7. Реализовани национални стручни пројекат у својству сарадника на пројекту: 

 
7.1."Конгениталне аномалије у Републици Српској: клиничке и епидемиолошке 
карактеристике". Стручни пројекат одобрен од стране Министарства здравља и социјалне 
заштите у Влади Републике Српске, Бања Лука, 2015. године., координатор у пројекту. 

1 бод 
 

                                                                                   
УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                                   6,2 
 

Четврти  кандидат  
 
 
а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Оливера (Перо и Стојанка) Љубоја 
Датум и мјесто рођења:  09.06.1973. Бањалука 
Установе у којима је био запослен: Дом здравља Бањалука (од 05.02.2001. 

до 31.12.2001. године) 
Универзитетски клинички центар 
Републике Српске (од 
01.01.2002.године) 
 

Радна мјеста: Дом здравља Бањалука 
-    доктор медицине ( 2001-2002.), 
Клинички центар Бањалука, Клиника за 
дјечије болести  
- доктор медицине (2002-2004.),  
- доктор медицине на специјализацији 



из педијатрије (2004-2008.), 
- специјалиста педијатрије(2008-

2015.), 
- специјалиста педијатрије и 

субспецијалиста дјечије пулмологије 
(од 17.06. 2015.). 

 

Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

- Удружење педијатара Републике 
Српске, 

- Koмора доктора медицине 
Републике Српске,  

- Друштво доктора медицине  
      Републике Српске  
- Члан Европског удружења за 

цистичну  фиброзу  
 
 
 

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

Бањалуци 
Звање: Доктор медицине 
Мјесто и година завршетка:  Бањалука, 2000. Године 
Просјечна оцјена из цијелог студија: 8,00 

Постдипломске студије: 
Назив институције: Медицински факултет, Универзитет у 

Бањалуци  
Звање: Магистар медицинских наука 
Мјесто и година завршетка: Бањалука, 20.09.2016. године 
Наслов завршног рада: "Улога високо сензитивног Ц-    

 реактивног протеина као неспецифичног   
 биомаркера упале код дјеце с астмом"    
 (тема одобрена 10.03.2011.) 

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

  
 Педијатрија 

Просјечна оцјена:  9,93 
Докторске студије/докторат: 
Назив институције:  
Мјесто и година одбране докторске 
дисертација: 

 

Назив докторске дисертације:  
Научна/умјетничка област (подаци из  



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

 

  
в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 
Радови прије посљедњег избора/реизбора 
(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 19. или члана 20.) 
 
 0 
 
 
г) Образовна дјелатност кандидата: 
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  сврстаних по 
категоријама из члана 21.) 
             0 
 
д) Стручна дјелатност кандидата: 
Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.) 
1. Стручни рад у часопису међународног значаја 

 
1.1. Љубоја О, Тадић Д, Ђајић В, Предојевић Самарџић Ј, Мирошљевић В.  
Интракранијално крварење код пацијента обољелог од системске склеродермије. 
Curr Top Neurol Psychiatr Relat Discip. 2010;XVIII (2):46-49. 
 
Склеродермија je ријетка болест која се карактерише постојањем фиброзе и промјена на малим 
крвним судовима. Узрок и патогенеза нису познате али се наводе три могућа механизма: промјене 
метаболизма колагена, васкуларне промјене и имунолошке промјене. Болест захвата разне системе, 
углавном кожу, плућа, гастроинтестинални тракт, срце, бубреге и мишићно-скелетни систем. 
Међутим, у мањем броју случајева запажени су и ефекти на нервни систем, углавном због 
васкулитисних промјена. Захваћеност периферног нервног система се манифестује 
полинеуропатијом, а централног нервног система постојањем трансверзалног мијелитиса, те 
хеморагијским или исхемијским можданим ударом. Хеморагијски мождани удар може настати као 
пољедица хипертензивних криза због оштећења ткива бубрега, те у склопу хеморагијског синдрома 
у оквиру имунолошке тромбоцитопеније, када се могу јавити и симптоматски епилептични напади. 
Неуролошки испади могу бити и посљедица таложења калцијума у структурама нервног система у 
склопу ове болести. Приказом случаја нашег пацијента настојали смо скренути пажњу на 
неопходност мултидисциплинарног приступа у лијечењу ове болести, као и сталног контакта 
љекара и пацијента због примјене адекватне имуносупресивне и симптоматске терапије. 
 

 
            
                                                                                                             0,5x 4 = 2  бода  
 



2. Стручни рад у часопису од националног  значаја  
 

 2.1. Љубоја О, Малчић Д, Мирошљевић В, Јовичић С. Дијагностички приступ  
новорођенчету са ризиком за настанак конгениталне туберкулозе. Scr Med. 2009;  
40(1):37-40. 

И поред постојања ефикасне туберкулостатске терапије, туберкулоза је и даље један од водећих 
инфективних узрока смртности и велики глобални здравствени проблем. Новорођенчад могу 
развити конгениталну туберкулозу преко инфициране мајке, или чешће послије рођења, контактом 
са инфицираном одраслом особом. Описани су појединачни случајеви конгениталне туберкулозе. 
Правовремена дијагностика, те мултидисциплинарни приступ у лијечењу трудница заражених 
туберкулозом омогућава и правовремену дијагностику и адекватно лијечење неонатуса са 
конгениталном туберкулозом. У противном долази до неминовног фаталног исхода, код данас 
излијечиве болести. 

                                                                                                                       0,75x2 = 1,5 
бод 
 
2.2. Мирошљевић В, Вукичевић А, Стајчић Љ, Предојевић Самарџић Ј, Раковић    

 М, Тодоровић Љ, Љубоја О. Апсцес плућа: неочекиван исход оперативног  
 захвата. Scr Med. 2010; 41(1):199-203.  

У раду је приказан случај 12-годишње дјевојчице, која је примљена на одјељење пулмологије Клинике 
за дјечије болести КЦ Бањалука у фебруару 2010. Године, због радиографски верификоване 
туморске промјене у лијевом хемитораксу. Увидом у претходну медицинску документацију 
пацијенткиња је претходно имала два оперативна захвата због урођеног деформитета 
тораколумбалне кичме. По пријему на наше одјељење, а у склопу диференцијалне дијагнозе, урађен је  
ЦТ грудног коша, пасажа ГИТ-а, серологија на Еchinococcus granulosus, УЗ абдомена и 
лабораторијске анализе, након чега је болесница упућена на оперативни третман у Институт за 
мајку и дете у Новом Београду. Током оперативног захвата нађена је апсцесна шупљина испуњена 
необичним садржајем .  

                                                                                                             0,3x2 = 0,6 бодова 
 

2.3. Коњевић С, Новаковић В, Милошевић В, Благојевић О, Љубоја О. Значај   
високофреквентне механичке вентилације у лијечењу новорођенчади са  
акутним респираторним дистрес синдромом. Respiratio. 2014;(1-2):321-324. 
 
Циљ рада је био приказати ефикасност високофреквентне вентилаторне потпоре код изразито 
тешких плућних обољења-у овом случају неонатуса са акутним респираторним дистрес синдромом.  
Приказан је случај пацијента који је хоспитализован на ОИНТ-у у 28-ом дану живота због 
понављаних апноичних криза. Иначе се ради о прематурном женском новорођенчету (ПТМ 1480 г, 
АС 8/9, ГС 30 Н). На основу лабораторијске, микробиолошке и радиолошке обраде поставила се 
сумња на респираторну инфекцију узроковану вирусима, а највјероватније респираторним 
синцицијалним или адено вирусом. Респираторна инфекција је имала прогресиван ток са акутним 
респираторним дистрес синдромом због чега је била неопходна респираторна потпора са 
високофреквентном (ХФ) вентилацијом, након чега се биљежи клиничко и радиолошко побољшање 
уз уредне гасне анализе,  пацијент је потом враћен на ковенционалну механичку вентилацију. Такође 
желимо нагласити да је ово први неонатални пацијент у РС који је третиран на овај начин код 
развијања знакова акутног респираторног дистрес синдрома. 



  
0,5x2 = 1 бод 

 
2.4. Љубоја О, Малчић Занић Д, Коњевић С, Станимировић Б, Ђурђевић Бањац   
Б. Мембрана ларинкса - приказ случаја. Respiratio. 2016;6(1-2):247-251. 
 
Анаомалије ларинкса и душника су ријетке, некада по живот опасне, а на вријеме непрепознате 
могу утицати на цјелокупан развој дјетета и његово касније социјално и свако друго 
функционисање. Мембрана ларинкса не тако честа, због чега се вјероватно често и не мисли на њу, 
јавља се у 1:10000 живорођених. У 75% случајева се испољава већ након рођења. Преовладавајући 
клинички знаци зависе од степена компромитованости дисајног пута. Могу се испоњити у виду 
дисфоније до афоније, инспираторноекспираторни стридор, диспнеја, отежано узимање хране, 
каткад цијаноза која се појачава код напора. Код дјетета узраста од 18 мјесеци код кога у 
физикалном налазу доминира афоничан плач, флексибилном бронхоскопијом дијагностикована је 
мембрана ларинкса која захвата предњу трећину обје гласнице. Свако дисфонично новорођенче, а 
која може бити посљдица озбиљних анатомских анаомалија које могу угрозити живот дјетета или 
довести до развојних поремећаја, захтијева правовремену детекцију, квалитетну дијагностику и 
што ранији и свеобухватнији третман свих поремећаја везаних за процес комуникације. 
 
                                                                                                                          0,5x2 = 1 бод 
 
2.5. Љубоја О, Коњевић С, Малчић Занић Д, Ђурђевић Бањац Б,Станимировић 
Б. Фибероптичка бронхоскопија у бронхолошкој амбуланти Клинике за  
дјечије болести у Бањалуци - наше почетно искуство. Respiratio. 2016;6(1-2):251-
254.  
 
Бронхоскопија је метода којом се постиже визеуелизација трахеобронхалног стабла, узимање 
узорака за патохистолошки преглед, цитолошка, бактериолошка, имунолошка и хистохемијска 
испитивања. Циљ рада је да се прикажу почетни резултати и искуства у фибероптичкој 
бронхоскопији у бронхолошкој амбуланти Клинике за дјечије болести. У периоду од новембра 2014. 
до новембра 2015. Учињено је 30 фибероптичких бронхоскопија, код 18 дјечака и 12 дјевојчица. 
Индикације за извођење бронхоскопије су биле перзистентни кашаљ, који је трајао дуже од три 
мјесеца код 10 болесника (34%), сумња на страно тијело код 9 болесника (30%), новооткривена 
туберкулоза код 2 болесника (7%), код 3 болесника која су била на механичкој вентилацији, код 4 
болесника која су имала стридорозно дисање (13%) и код 1 болесника са хемоптизијама (3%) и 
хистиоцитозом (3%). Проналазак бронхоскопа малих промјера пружа могућност испитивања 
дисајних путева најмлађег узраста, што је од непроцјењиве важности за дијагнозу и 
диференцијалну дијагнозу бронхопулмоналних обољења.  
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                         0,5x2 = 1 бод 
 
3. Рад у зборнику радова са међународног стручног скупа: 

3.1. Predojević Samardžić J, Novaković V, Solomun Lj, Kovačević T, Mirošljević V, 
Ljuboja O, Maksimović B. Our experiences in the application of combined amoxicillin  
and clavulonic acid in the initial treatment of neonatal meningitis and sepsis. Abstract  
book, 13th Annual Congress of the European Society of Paediatric and Neonatal Intensive 
Care (ESPNIC). Ljubljana, Slovenija. 2002.                                                                             

                                                                                                                               0 бодова  



 

3.2. Љубоја О, Милановић С, Петровић Тепић С, Бањац Ђурђевић Б, Сузић Б. 
Терапијски приступ новорођенчету са ризиком за неонаталну варичелу. Зборник 
raдова 3. kонгреса инфектолога Босне и Херцеговине са међународним учешћем. 
Бања Лука. 2006.  

                                                                                                                                  0 бодова 
3.3. Боровић Р, Ивановић Т, Љубоја О. Страно тијело у дисајном путу. Зборник 
радова, 45. педијатријски дани Србије са међународним учешћем. Ниш. 2013.  

                                                                                                                                  0 бодова 

3.4. Р. Боровић, О. Љубоја, Т. Ивановић. Туберкулоза плућа код дјеце - да ли смо   
заборавили ову болест. Зборник радова, Други конгрес педијатара Србије са  
међународним учешћем. Београд. 2014.                                                                                                

                                                                                                                            0 бодова 

3.5. Stanimirovic B, Đurđević Banjac B, Ljuboja O. Bone marrow findings at children 
with juvenile idiopathic artritis. Abstract book. 23th Pediatric Rheumatology European 
Society (PReS) Congress. Genova, Italy. 2016. 

0  бодова 

3.6. Stanimirović B, Đukić D, Ljuboja O, Banjac Đurđević B, Malčić Zanić D, Konjević 
S, Pejić D, Mrđa J. Reccurent idiopathic pericarditis - successful treatment with Anakinra. 
Signa Vitae. 2016;11(2):84-85. 

                                                                                                                                 0 бодова 

3.7. Љубоја О, Сузић Б, Ђурђевић Бањац Б, Станимировић Б, Малчић Занић Д.     
Утјецај стања ухрањености на учесталост егзацербације плућне болести и 
поремећаја плућних функција у дјеце обољеле од цистичне фиброзе. Pediatria 
Croatica. 2016;60(3):248-249. 
                                                                                                                                  0 бодова  
 

3.8. Боровић Р, Љубоја О, Митровић Н, Лазић М, Кајмаковић Ţ, Марић М, Суботић 
Д, Бојић З, Гаврић Б, Лукић Ђокић П, Стајић В, Ђувелековић И. Анеуризма 
коронарних артерија код одојчета са Кавасаки васкулитисом. Зборник радова, 46. 
педијатријски дани Србије са међународним учешћем. Ниш. 2015.  

                                                                                                                                  0 бодова 

3.9. Ђурђевић Бањац Б, Сузић Б, Малчић Занић Д, Љубоја О, Станимировић Б, 
Предојевић Самарџић Ј, Марић Н. Effect of nutritional status upon diagnosis on clinical 
outcomes of children with acute lymphoblastic leukemia. Pediatrica Croatica 



2016;60(3):174. 

                                                                                                                                 0 бодова 

3.10. Suzić B, Ljuboja O, Marić N, Konjević S, Đurđević Banjac B. GM1 gangliosidosis 
type 1 with early respiratory manifestations - case study. Abstract book, WORLD SUMMIT 
ON PEDIATRICS. Porto, Portugal. 2016. 

                                                                                                                         0 бодова 

4. Рад у зборнику радова са националног стручног скупа: 

4.1. Предојевић Самарџић Ј, Ђурђевић Бањац Б, Малчић Занић Д, Петровић  
Тепић С, Мирошљевић В, Љубоја О. Имунофенотипске и цитогенетске 
карактеристике алл у дјеце лијечене у периоду 2003. до 2013. на Клиници за дјечије 
болести у Бањалуци. Зборник сажетака, 3. конгрес доктора медицине Републике 
Српске са међународним учешћем. Теслић. 2013.                                                                             

0 бодова  
 

4.2. Новаковић В, Коњевић С, Савић Д, Петровић Тепић С, Бајић С, Предојевић 
Самарџић Ј, Љубоја О. Механичка вентилација у лијечењу новорођенчади у одјелу 
интензивне неге и терапије Дечије клинике Клиничког центра Бања Лука. Први 
конгрес доктора медицине Реублике Српске. Теслић. 2007.  

                          
                                                                                                                                0 бодова 

4.3. Петровић Тепић С, Новаковић В, Предојевић Самарџић Ј, Сердар А, Радујковић 
Букара Г, Кузмановић В, Бајић С, Келеман С, Љубоја О. Конгенитални нефротски 
синдром. Први конгрес доктора медицине Реублике Српске. Теслић. 2007.                         
                                                                                                                                 0 бодова 

4.4. Новаковић В, Коњевић С, Савић Д, Милошевић В, Бајић С, Петровић Тепић С, 
Сердар А, Љубоја О, Вишекруна Љ. Инциденца тешког меконијалног аспирационог 
синдрома у оделу интензивне неге и терапије дечије клинике Клиничког центра 
Бања Лука. Први конгрес доктора медицине Реублике Српске. Теслић. 2007.  
                                                                                                                                0 бодова 

4.5. Сузић Б, Кузмановић В, Мирошљевић В, Јојић Д, Бањац  Б, Љубоја О. 
Испољавањ цистичне фиброзе у неонаталном периоду опструктивним поремећајем  
цријева. Први конгрес доктора медицине Реублике Српске. Теслић. 2007.  
                                                                                                                                 0 бодова 
 
4.6. Љубоја О, Малчић Занић Д, Ружица Боровић, Мирошљевић В. Ехинококна 
циста плућа у дјечијем узрасту. Зборник радова, Први конгрес педијатара Републике 
Српске са међународним учешћем. Теслић. 2016. 

 

     
                                                                                                                                                     0 бодова  



4.7. Љубоја О, Сузић Б, Миљковић В. Примјена методологије Европског регистра 
код болесника са цистичном фиброзом из Републике Српске. Зборник радова, Први 
конгрес педијатара Републике Српске са међународним учешћем. Теслић. 2016. 
 
                                                                                                                              0 бодова 
 
 4.8. Сузић Б, Љубоја О, Миљковић М. Утицај стања ухрањености на плућне   
функције код болесника са цистичном фиброзом. Зборник радова, Први конгрес 
педијатара Републике Српске са међународним учешћем. Теслић. 2016. 
 

                                                                                                                                 0 бодова 
 
4.9. Љубоја О, Сузић Б, Миљковић В. Значај ране детекције и терапијске    
интервенције инфекције дисајног пута Псеудомонас аеругиносом код болесника са 
цистичном фиброзом. Зборник радова, Први конгрес педијатара Републике Српске 
са међународним учешћем. Теслић. 2016. 
                                                                                                                            
                                                                                                                                 0 бодова 
 
4.10. Ђурђевић Бањац Б., Крстовски Н, Предојевић Самарџић Ј, Јанић Д,  Малчић    
Занић Д, Љубоја О. Инфективне компликације у току лијечења дјеце са акутном 
лимфобластном леукемијом. Зборник радова. Зборник радова, Први конгрес 
педијатара Републике Српске са међународним учешћем. Теслић. 2016. 
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4.11. Љубoja O. Нутритивни aлeргeни у eтиoлoгиjи aтoпиjскoг дeрмaтитисa кoд дjeцe. 
Збoрник рaдoвa, XVII симпoзиjум фaрмaцeутa Рeпубликe Српскe сa мeђунaрoдним 
учeшћeм. Бaњa Лукa. 2016. 
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УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                8,1 бодова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пети кандидат  
 

а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Барбара (Петар и Мира) Станимировић 
Датум и мјесто рођења: 15.11.1976. Постојна, Словенија 
Установе у којима је био запослен: -Медицински факултет, Универзитет у 

Бањалуци (2001-2002.година) 
-Универзитетска болница Републике 
Српске (од 1.2.2002. године до данас) 

Радна мјеста: - -Медицински факултет, 
Универзитет у Бањалуци, асистент 
на предмету Медицинцка 
биохемија (од септембра 
2001.године до јула 2002.године) 

- -Универзитетска болница 
Републике Српске, Клиника за 
дјечије болести 

- Доктор опште медицине (2002-
2004.године) 

- доктор опште медицине на 
специјализацији из педијатрије 
(2004-2008.године) 

- специјалиста педијатар (2008-
2012.године) 

- субспецијалиста реуматолог (од 
2012.године до данас) 

 

Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

- Комора доктора медицине 
Републике Српске 

- Друштво доктора Републике 
Српске 

- Удружење педијатара Републике 
Српске 

- Удружење реуматолога Босне и 
Херцеговине 

- PRINTO асоцијација (Pediatric 
Rheumatology International Trials) 

- Делегат ЕULARA (The European 
league against rheumatiѕm) за Босну 
и Херцеговину 
 

 
 
 
 
 

 



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

Бањалуци 
Звање: Доктор медицине 
Мјесто и година завршетка: Бањалука, јуни 2001.године 
Просјечна оцјена из цијелог студија: 8,56 

Постдипломске студије: 
Назив институције:  
Звање:  
Мјесто и година завршетка:  
Наслов завршног рада:  
Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

 

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

Новом Саду, Одсјек Клиничка медицина 
Мјесто и година одбране докторске 
дисертација: 

 
Студент 3.године 

Назив докторске дисертације:  
Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

 

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

Медицински факултет, Универзитет у 
Бањалуци, асистент на предмету 
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д) Стручна дјелатност кандидата: 
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(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.) 
 
1. Стручни рад у часопису међународног значаја:  

 
1.1. Stanimirović B, Konjević S, Banjac Đurđević B, Đukić D, Pejić D, Mrđa J. Macrophag 
activation syndrome in a child with systemic onset of juvenile idiopathic artritis. Signa Vitae 
2015;10(1):55-57. 
  
Синдром активације макрофага (МАС) је опасна и потенцијално фатална компликација различитих 
болести, углавном системских болести везивног ткива, најчешће код системског облика јувенилног 
идиопатског артритиса. Најважније клиничке и лабораторијске манифестације МАС-а су 
непопоуштајућа температура, хепатоспленомегалија, поремећена функција јетре, цитопенија, 
хипоалбуминемија, хипофибриногенемија и хиперферитинемија. Прогноза болести је најчешће лоша, 
због тога промптмна дијагноза и адекватан, благовремен терапијски приступ су најважнији за 
преживљавање. Приказујемо осмогодишњег дјечака који је развио синдром активације макрофага као 
компликација системског облика јувенилног идиопатског артритиса. Дјечак се презентовао 
инсуфицијенцијом јетре, поремећеном коагулацијом, енцефалопатијом и респираторном 
инсуфицијенцијом и лијечен је у јединици интензивне његе. Код дјечака је постигнута ремисија болести 
након терапије пулсним дозама гликокортикоида и циклоспорином. 
 
                                                                                                                          0,3 x 4=1,2 бода 
 
1.2. Konjević S, Đukić D, Stanimirović B, Blagojević A, Bobić V, Banjac Đurđević B. 
Peripherally inserted central catheter complications in neonates - our experiences. Signa 
Vitae. 2015;10(1):16-19. 
 
Циљ ове студије је да истражи инциденцу и ризико факторе периферно пласираног централног 
венскогг катетера код критично болесних прематурних новорођенчади. Ово је ретроспективна анализа 
30 неонатуса са малом и веома малом порођајном тежином који су имали централни венски катетер у 
периоду од јануара 2012.године до јануара 2015.године. Гестациона старост, порођајна тежина, пол, 
мјесто пласирања катетера, разлог одстрањивања катетера, дужина употребе катетера, доказана 
сепса и компликације су анализирани. Новорођенчад су подјељена у двије групе: група 1.новорођенчад 
веома мале порођајне тежине (ПМ између 1000 и 1500 грама и група 2. новорођенчад екстремно мале 
порођајне тежине (ПМ мања од 1000 грама). У току студије  код 40 пацијената је покушано 
пласирање катетера, а успјешно је пласиран код њих 30 (75%). Средње вријеме дужине инсерције 
катетера је било 13 дана за Групу 1 и 11 дана за Групу 2. Статистичка анализа је показала да није 
постојала сигнификантна разлика у разлозима одстрањивања катетера (p=0,598). Уобичајена 
употреба катетера је била за администрацију антибиотика и парентералну исхрану код обе групе 
новорођенчади, али је било много ризика повезаних за инсерцију централног веснког катетера, 
укључујући озбиљне и фаталне компликације. 



  
                                                                                                                          0,3 x 4=1,2 бода 
   
 
              
1.3. Pejić D, Savić S, Popović M, Cerić Baničević A, Stanimirović B, Mrđa J. Gestational 
trophoblastic disease with multisistemic complicationс. Signa Vitae. 2015;10(1):79-80. 
 
Гестациона трофобласна болест (ГТБ) је стање непознате етиологије удружено са хидатифотмном 
молом, инвазивном молом, хориокарциномом, епителоидним трофобласним тумором и плаценталним 
трофобласним тумором. Двадесетшестогодишња трудница у 16.недјељи трудноће је хоспитализована 
у циљу ургентног хируршког захвата. Постављена је дијагноза мола хидатиноза и еклампсија. 
Преоперативне вриједности бета хуманог хориотропног гонадотропина су биле екстремно високе и 
износиле су 1 082 900  mIU/ml. Акушер је узимајући у обзир могућност септичког стања као 
компликација моле хидатинозе  одлучио да се уради секцио парва. Две седмице након порођаја серумске 
вриједности бета хуманог хориотропног хормона  су биле 16 341 mIU/ml, а нормализација је 
постигнута након 2 мјесеца без цитотоксичне терапије. 
                                                                    0,3 x 4=1,2 бодa 
 
1.4. Đukić D, Bajić S, Parezanović V, Konjević S, Stanimirović B, Bobić V. Rare congenital 
coronary anomaly - unroofed coronary sinus, Signa Vitae. 2015;10(1):58-60. 
 
У овом раду смо описали случај осмомјесечног мушког дојенчета код којег је дијагностификован 
фенестриран коронарни синус који се неуобичајено презентовао цијанозом након хируршки затвореног 
вентрикуларног септалног дефекта. Пацијенту је иницијално постављена дијагноза урођене срчане 
мане, вентрикуларни септални дефект који је био удружен са благом стенозом плућне артерије у 
раном неонаталном узрасту. Пацијент је редовно праћен од стране педијатра кардиолога и 
хоспитализован два пута прије детеоризације прве дијагнозе. Пацијент је развио конгестивну срчану 
инсуфицијенцију и аритмије због чега је хоспитализован. Фенестриран коронарни сиунус није 
примјећен. Након хируршки коригованог вентрикуларног септалног дефекта појавила се цијаноза и пад 
сатурације. Истог дана је урађена реоперација када је установљено да се ради о фенестрираном 
коронарном синусу који је затворен перикардијалним пачом, а лијева вена кава супериор је лигирана. 
Сваки педијатријски кардиолог требало би да учини пажљиву егзаминацију конорарног синуса уз помоћ 
контрасног ехокардиографског прегледа у сваком сумњивом случају. 
                                                                                                                       
                                                                                                                           0,3 x4=1,2 бода 
                            
2. Стручни рад у часопису националног значаја: 

2.1. Marić N, Serdar B, Simić E, Stanimirović B. Duchennne muscular dystrophy and 
neurofibromatosis type I coexisting in the same patient – case report. Folia Medica. 2014;(1): 
49. 
 
Циљ рада је био приказати случај синхроне појаве двије ријетке насљедне болести који до сада није 
објављен у доступној литератури. Прва болест је Дишенова мишићна дистрофија X-везано насљедно 
обољење које се карактерише прогресивном мишићном слабости и дегенерацијом скелетних и срчаног 
мишића, чија преваленца износи 5 на 100000 становника. Друга болест је неурофиброматоза тип 1, 
аутозомно-доминантно насљедно обољење из групе неурокутаних синдрома које се карактерше 
развојем промјена на кожи, нервном систему, костима и меким ткивима, чија преваленца износи  23 на 
100000 становника. Описан је случај шестогодишњег дјечака за кога је утврђено да болује од обе ове 
ријетке прогресивне болести. Дијагноза Дишенове мишићне дистрофије је постављена на основу 
клиничке слике и лабораторијских налаза, а потврђена је анализом гена за дистрофин методом 



multiplex PCR. Дијагноза неурофиброматозе тип 1 је постављена клиничким прегледом, према НИХ- 
дијагностичким критеријима. Испитивањем чланова дјечакове породице, утврђено је да још један 
мушки члан болује од Дишенове мишићне дистрофије, а да осам чланова има неурофиброматозу тип 1. 
За двије женске особе је утврђено да су носиоци мутације у гену за дистрофин. Дјечак је упућен на 
физикалну терапију и дате су препоруке за његово даље праћење, а чланови његове породице су добили 
могућност превенције помоћу пренаталне дијагностике.  
 
                                                                                                                 0,75 x 2 = 1,5 бодова 
 
2.2. Љубоја О, Малчић Занић Д, Коњевић С, Станимировић Б. Ђурђевић Бањац Б. 
Мембрана ларинкса - приказ случаја. Respiratio. 2016;6(1-2):247-250. 
 
Аномалије ларинкса и душника су ријетке, некада по живот опасне, а на вријеме непрепознате могу 
утицати на цјелокупан развој дјетета и његово касније социјално и свако друго функционисање. 
Мембрана ларинкса не тако честа, због чега се вјероватно често и не мисли на њу, јавља се у 1:10000 
живорођених. У 75% случајева се испољава већ након рођења. Преовладавајући клинички знаци зависе од 
степена компромитованости дисајног пута. Могу се испоњити у виду дисфоније до афоније, 
инспираторноекспираторни стридор, диспнеја, отежано узимање хране, каткад цијаноза која се 
појачава код напора. Код дјетета узраста од 18 мјесеци код кога у физикалном налазу доминира 
афоничан плач, флексибилном бронхоскопијом дијагностикована је мембрана ларинкса која захвата 
предњу трећину обје гласнице. Свако дисфонично новорођенче, а која може бити посљдица озбиљних 
анатомских анаомалија које могу угрозити живот дјетета или довести до развојних поремећаја, 
захтијева правовремену детекцију, квалитетну дијагностику и што ранији и свеобухватнији третман 
свих поремећаја везаних за процес комуникације.                                                                                   
                                                                                                                                                        
                                                                                                                         0,5x2 = 1 бод 
 
2.3. Љубоја О, Коњевић С, Малчић Занић Д, Ђурђевић Бањац Б, Станимировић Б. 
Фибероптичка бронхоскопија у бронхолошкој амбуланти Клинике за дјечије болести у 
Бањалуци - наше почетно искуство. Respiratio. 2016;6(1-2):251-255. 
 
Бронхоскопија је метода којом се постиже визеуелизација трахеобронхалног стабла, узимање узорака 
за патохистолошки преглед, цитолошка, бактериолошка, имунолошка и хистохемијска испитивања. 
Циљ рада је да се прикажу почетни резултати и искуства у фибероптичкој бронхоскопији у 
бронхолошкој амбуланти Клинике за дјечије болести. У периоду од новембра 2014. до новембра 2015. 
Учињено је 30 фибероптичких бронхоскопија, код 18 дјечака и 12 дјевојчица. Индикације за извођење 
бронхоскопије су биле перзистентни кашаљ, који је трајао дуже од три мјесеца код 10 болесника 
(34%), сумња на страно тијело код 9 болесника (30%), новооткривена туберкулоза код 2 болесника 
(7%), код 3 болесника која су била на механичкој вентилацији, код 4 болесника која су имала 
стридорозно дисање (13%) и код 1 болесника са хемоптизијама (3%) и хистиоцитозом (3%). 
Проналазак бронхоскопа малих промјера пружа могућност испитивања дисајних путева најмлађег 
узраста, што је од непроцјењиве важности за дијагнозу и диференцијалну дијагнозу бронхопулмоналних 
обољења.  
                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                         0,5x2 = 1 бод 
 
2.4. Stanimirović B, Pejić  D, Mrđa J. Dual energy X - ray absorbtiometry in children with 
chronic rheumatic diseases. Savremeni materijali. 2016;29(1):673-678. 
 
Дјеца са хроничним реуматским болестима пате од болести костију као што су остеопенија или 
остеопороза. Двоенергетска рендгенска абсорпциометрија (DXA) је техника која се употребљава за 
мјерење коштане минералне густине (BMD) као златни стандард. Смањена БМД је повезана са 



повећаним ризиком од прелома костију. Пожељне регије за мјерење БМД су лумбална кичма, 
проксимални фемур и цијело тијело. Техника се заснива на мјерењу трансмисије настале од енергије два 
фотона при отпуштању калцијума и на тај начин се може извршити процјена минералне густине. 
Смањена БМД код дјеце са хроничним реуматским болестима је удружена са комбинацијом ризико 
фактора као што су активност болести, високе дозе кортикостероида, смањено преузимање 
калцијума, одложен пубертет, смањено излагање сунчевој свјетлости, продужена имобилизација. Рано 
препознавање дјеце са ризиком од остеопеније и остеопорозе је важно за превенцију прелома костију 
што омогућава  бољу прогнозу болести 
 
                                                                                                                                          2 бода 
 
2.5. Mrđa J, Pejić D, Stanimirović B, Mrđa V. Tocilizumab as biologic therapy in adults 
with rheumatoid arthritis. Savremeni materijali. 2016;29(1):679-685. 
Реуматоидни артритис је хронична, системска, аутоимуна болест коју карактерише запаљење 
синовије и прогресивно оштећење зглобова и костију. Биолошки лијекови су у последњој деценији 
измијенили ток и прогнозу ове болести. Тоцилизумаб као биолошки агенс је хуманизовано моноклонско 
антитијело које блокира интерлеукин-6 и тиме смањује запаљенски процес. Самостално или у 
комбинацији са лијековима који модификују ток болести даје се пацијентима са умјереном или тешком 
формом болести који су имали неадекаватан одговор на дотадашњу терапију лијековима који 
модификују ток болести или терапију усмјерену против фактора туморске некрозе. Доказана је 
његова значајна улога у клиничком побољшању, квалитету живота, функционалном побољшању као и 
смањењу радиографске прогресије болести. Циљ ове студије је кратак преглед фармаколошких 
карактеристика тоцилизумаба и приказ ефикасности и сигурности примјене код пацијената обољелих 
од реуматоидног артритиса. 

 
                                                                                                               0,75x2=1,5 бодова 
 
2.6. Pejić D, Stanimirović B, Mrđa J, Pejić Galić B, Selective fetoscopic laser 
photocoagulation therapy for twin – twin transfusion syndrome. Savremeni materijali. 
2016;29(1):445-451. 
 
Близаначки трансфузијски синдром  (БТС)  је озбиљно стање које погађа  10 до 15 % близаначких 
трудноћа са монохорионскoм  плацентацијом. Патофизиолошки механизам  БТС  није  у потпуности 
јасан, међутим присуство неуравнотежених  постељичних  васкуларних анастомоза  унутар заједничке 
циркулације има утицаја у настајању овог стања. БТС се карактерише прогресивним дискординантним 
растом фетуса, праћеним хиповолемијом, олигуријом, олигоамнионом фетус донора те прекомјерним 
волуменом, полиуриjом, полихидрамнионом, затајењем срца и хидропсом фетус примаоца. Рани БТС 
може бити третиран конзервативно. Монохорионска близаначка трудноћа мора бити сонографски 
надзирана тражећи знаке БТС  од почетка другог триместра.  Без интервенције, рано настали и брзо 
напредујући БТС удружен је са високом стопом перинаталне смртности а код преживјелих праћен је  
бројним неуролошким секвелама. Селективна фетоскопска  ласер фотокоагулација  (СФЛФ) је метода 
избора за БТС. Ограничен број студија показује  да је СФЛФ  најбољи могући третман за  
узнапредовали БТС дијагностикован у другом триместру. Ипак и са  терапијом ласером  постоји 
значајан ризик од губитка близанца или неуролошких секвела код преживјелих.  
 
                                                                                                                 0,75x2=1,5 бодова 
 
 
 
 



3.Рад у зборнику радова са међународног стручног скупа: 

3.1. Stanimirović B, Susić G, Novaković D, Stojanović R. Systemic lupus erythematosus 
(SLE) in children and adolescents in Pediatric unite, Institute of rheumatology Belgrade, 
Serbia. Abstract book, 20th Pediatric Rheumatology European Society (PReS) Congress. 
Ljubljana. 2013.  
 

                                                                                                                                      0 бодова 

3.2. Stanimirović B, Đurđević Banjac B, Ljuboja O. Bone marrow findings at children with 
juvenile idiopathic artritis. Abstract book. 23th Pediatric Rheumatology European Society 
(PReS) Congress, Genova. 2016.  

0 бодовa 

3.3. Stanimirović B, Đukić D, Ljuboja O, Banjac Đurđević B, Malčić Zanić D, Konjević S, 
Pejić D, Mrđa J. Reccurent idiopathic pericarditis-successful treatment with Anakinra. Signa 
Vitae. 2016;11(2):84-85.  
 
                                                                                                                                     0  бодова 
 
3.4. Pejić D, Milošević B, Stanimirović B, Đenadija M, Galić Pejić B, Mrđa J. A curious 
case of Acute respiratory distress syndrome. Signa Vitae. 2016;11(2):85-86. 
 
                                                                                                                                      0 бодова 
 
3.5. Mrđa J, Prodanović N, Božić Majstorović Lj, Jović D, Mrđa V, Pejić D, Stanimirović B. 
Interstitial lung disease in Antisynthetase syndrome. Signa vitae. 2016;11(2):85 
.                                                                                                

0 бодова 
 
3.6. Predojević Samardžić J, Novaković V, Solomon Lj, Kovacević T, Mirošljević V, 
Ljuboja O, Maksimović B. Our experiences in the application of combined amoxicillin and 
clavulonic acid in the initial treatment of neonatal meningitis and sepsis. Abstract book, 13th 

Annual Congress of the European Society of Paediatric and Neonatal Intensive Care 
(ESPNIC). Ljubljana. 2002. 
 
                                                                                                                                     0  бодова 
  
3.7. Љубоја О, Сузић Б, Ђурђевић Бањац Б, Станимировић Б, Малчић Занић Д. 
Утјецај стања ухрањености на учесталост егзарцебације плућне болести и поремећаја 
плућних функција у дјеце обољеле од цистичне фиброзе. Paediatrica Croatica. 
2016;60(3):248-249. 

0 бодова 



3.8. Đurđević Banjac B, Suzić B, Malčić Zanić D, Ljuboja O, Stanimirović B, Predojević 
Samardžić J, Marić N. Effect of nutritional status upon diagnosis on clinical outcomes of 
children with acute lymphoblastic leukemia. Pediatrica Croatica. 2016;60(3):174. 
. 
 
                                                                                                                                      0 бодова 
  
4. Рад у зборнику радова са националног стручног скупа:  

 
4.1. Станимировић Б, Ђукић Д, Бобић В. Синдром Кавасаки - седмогодишња анализа 
на Клиници за дјечије болести Бања Лука. Зборник радова. 1. Конгрес педијатара 
Републике Српске са међународним учешћем. Теслић. 2016. 
 
 

0 бодова 
  

4.2. Станимировић Б, Ђукић Д. Успјешна терапија антагонистом интерлеукина 6-
тоцилизумаб код дјетета са системским обликом јувенилног идиопатског артритиса. 
Зборник радова. 1. Конгрес педијатара Републике Српске са међународним учешћем. 
Теслић. 2016. 
 

0 бодова 
 

4.3. Ђукић Д, Станимировић Б, Бобић В. Диференцијална дијагноза кардијалне 
синкопе и епилепсије-приказ случаја пацијента са поремећајем атриовентрикуларног 
проводног система. Зборник радова. 1. Конгрес педијатара Републике Српске са 
међународним учешћем.Теслић. 2016. 
 
                                                                                                                                      0 бодова 
4.4. Радујковић Букара Г, Миљковић В, Предојевић Самарџић Ј, Бањац Б, Малчић Д, 
Станимировић Б. Контроверзе у терапији дјеце са Грaвесовом болешћу. Зборник 
радова. 1. Конгрес педијатара Републике Српске са међународним учешћем.Теслић. 
2016. 
                                                                                                                                      0 бодовa 
 
                                                                                                          
Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 
(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.) 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                    13,3 бодова 
 

 
 
 
 
 



Шести кандидат  
а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Далибор (Мирко, Стана) Томић 
Датум и мјесто рођења: 23.04.1974., Бања Лука  
Установе у којима је био запослен: - Међународни комитет црвеног 

крста – мисија у Бањој Луци 
(август-децембар 1993) 

- Љекари без граница – мисија у 
Бањој Луци (април-новембар 1995) 

- Компанија Berlin-Chemie – 
представништво за БиХ (2003-2004) 

- Клиника за дјечје болести (од 2004-) 
Радна мјеста: 1. Међународни комитет црвеног крста 

- радио оператер 
2. Љекари без граница – мисија у Бањој 

Луци 
- шеф складишта 

3. Компанија Berlin-Chemie – 
представништво за БиХ 
- стручни сарадник за фармацију 

4. Клиника за дјечје болести 
- доктор медицине, специјалиста 

педијатар, субспецијалиста : 
клинички неурофизиолог и 
епилептолог 

Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

- Комора доктора медицине 
Републике Српске 

- Друштво доктора медицине 
Републике Српске  

- Удружење педијатара Републике 
Српске 

- Савез лига за борбу против 
епилепсије Србије и Црне Горе 

 

 
б) Дипломе и звања: 
Основне студије 
Назив институције: Медицински факултет Бања Лука  
Звање: Доктор медицине 
Мјесто и година завршетка: 2003. године, Бања Лука  
Просјечна оцјена из цијелог студија: 8,25  

Постдипломске студије: 
Назив институције: Медицински факултет Бања Лука 
Звање:  
Мјесто и година завршетка: - израда магистарског рада у току 
Наслов завршног рада: „Неуроразвој послије перинаталне 



инфекције прематуруса“ 
Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

 

Просјечна оцјена:  
Докторске студије/докторат: 
Назив институције:  
Мјесто и година одбране докторске 
дисертација: 

 

Назив докторске дисертације:  
Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

 

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

 

   
в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 
Радови прије посљедњег избора/реизбора 
(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 19. или члана 20.) 

 
0 бодова 

 
г) Образовна дјелатност кандидата: 
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  сврстаних по категоријама 
из члана 21.) 
 

0 бодова 
 
д) Стручна дјелатност кандидата: 
Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.) 

6. Рад у зборнику радова са националног стручног скупа 
 

1.1.Томић, Д. Сердар, А. Симић, Е. Урођена срчана мана и фармакорезистентна 
епилепсија. Зборник радова. 1. Конгрес педијатара Републике Српске са 
међународним учешћем. Теслић. 2016;144-145. 
 

 0 бодова 
 

1.2. Сердар, А. Томић, Д. Симић, Е. Приказ случаја дјетета са Расмунсеновим 
синдромом. Зборник радова. 1. Конгрес педијатара Републике Српске са 
међународним учешћем. Теслић. 2016;143.   
 

0 бодова 



1.3. Симић, Е. Томић, Д. Сердар, А. Иктални аутоматизми пљувања и потреба за 
мокрењем код пацијената са епилепсијом темпоралног режња. Зборник радова. 1. 
Конгрес педијатара Републике Српске са међународним учешћем. Теслић. 2016;171. 
 
 

0 бодова  
                                                                                                                                                        
УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                    0  бодова 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

УКУПНА НАУЧНА, ОБРАЗОВНА И СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 
 

Име презиме  Звање Просјек 
оцјена х 10 

Научна 
активност 

Образовна 
активност 

Стручна 
активност 

Укупно 

Драгана 
Малчић Занић 

Педијатар  
92,9 

 
12,8 

 
0 

 
4,5 

 
110,20 

Нина  
Марић 

Педијатар 
генетичар 

 
91,4 

 
6,0 

 
0 6,2 

 
103,60 

Биљана 
Ђурђевић 
Бањац 

 
Педијатар 
хематолог 

 
        91 

 
5,0 

 
0 

 
7,4 

 
103,40 

Барбара 
Станимировић 

Педијатар 
реуматолог 

 
85,6 

 
0 

 
0 13,3 

 
98,90 

Оливера 
Љубоја 

Педијатар 
пулмолог 

 
        80 

 
0 

 
0 

 
8,1 

 
88,10 

 
Далибор 
Томић 

Педијатар 
Неуирофизи
олог/епилеп

толог 

 
 

82,5 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 

82,50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
У складу са одредбама Закона о високом образовању и Правилника о поступку и условима 
избора наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци, а на основу научне, 
стручне и образовне дјелатности пријављених кандидата, Комисија је констатовала да 
свих шест кандидата испуњава услове за избор сарадника према члану 77. Закона о 
високом образовању. 
На основу унапријед изложеног, Комисија једногласно предлаже Наставно-научном вијећу 
Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци и Сенату Универзитета у Бањој Луци, 
да кандидате: мр сц. др мед. Нину Марић и мр сц. др мед. Оливеру Љубоју изабере у звање 
вишег асистента, а кандидате: др мед. Драгану Малчић Занић; др мед. Биљану Ђурђевић 
Бањац; др мед. Барбару Станимировић и др мед. Далибора Томића у звање асистента за 
ужу научну област Педијатрија на Медицинском факултету Универзитета у Бањој Луци. 
 
 
У Бањој Луци, 25.01.2017. године 

 
Потпис чланова комисије: 

 

1. др Јелица Предојевић Самарџић,  
редован професор, ужа научна област 
Педијатрија, Медицински факултет 
Универзитета у Бањој Луци, предсједник 

 
            

 

2. др Снежана Петровић-Тепић, доцент, ужа 
научна област Педијатрија, Медицински 
факултет Универзитета у Бањој Луци, члан 

 
            

 

            3. др Недељко Радловић, редован професор,    
            ужа научна област Педијатрија, Медицински  
            факултет Универзитета у Београду, члан 
             
 

 
 


