
1 
 

Образац - 1 
 
 
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ   
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: 
Сенат Универзитете у Бањој Луци је 08.03.2017. године је донио одлуку број  01/04-
2.655/17.  о избору сарадника 

 

Ужа научна/умјетничка област: 
Цитологија, хистологија и ембриологија 

 

Назив факултета: 
Mедицински факултет Универзитета у Бањој Луци 

 

Број кандидата који се бирају 
Један (1) 

 

Број пријављених кандидата 
Шест (6) 

 

Датум и мјесто објављивања конкурса: 
08.03.2017.  на интернет страници Универзитета у Бањој Луци и у дневном листу "Глас 
српске" 

 

Састав комисије: 
а) Др Весна Љубојевић, доцент, ужа научна област Цитологија, хистологија и 

ембриологија, Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци, предсједник; 
б) Др Зденка Кривокућа, редовни професор, ужа научна област Анатомија, 

Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци,члан; 
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в) Др Мирјана Ћук, доцент, ужа научна област Патологија, Медицински факултет 
Фоча, Универзитет у Источном Сарајеву, члан. 

 

 

Пријављени кандидати 
1. Дарко Вујиновић 
2. Марина Цвишић 
3. Соња Ђурић 
4. Санела Домуз 
5. Тања Шуљак 
6. Сања Гајић 

 
 

 

II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

Први кандидат 
а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Дарко (Жарко, Душанка) Вујиновић 
Датум и мјесто рођења: 16. септембар 1986., Кључ 
Установе у којима је био запослен: - 19.10.2015.-19.12.2015. доктор медицине 

волонтер на Клиници за општу и 
амбдоминалну хирургију УКЦ РС 
- 10.5.2016.-30.11.2016. доктор волонтер 
на Клиници за ортопедију и 
трауматологију УКЦ РС 
- тренутно запослен у Технолошкој 
школи Бања Лука, те волонтерски ради у 
Православној амбуланти "Свети апостол 
и евангелиста Лука". 

Радна мјеста: доктор медицине волонтер, 
сарадник предавач 

Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

- 

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

Звање: доктор медицине 

Мјесто и година завршетка: 09.07.2015. 

Просјечна оцјена из цијелог студија: 9.43 

Постдипломске студије: 
Назив институције: - 
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Звање: - 

Мјесто и година завршетка: - 

Наслов завршног рада: - 
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.) 
 

Радови послије последњег избора/реизбора 
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава  сврстаних  по категоријама из члана 19. или 
члана 20.) 
 

УКУПАН БРОЈ 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.) 
 

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: 

 
 

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) 



4 
 

(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.) 
 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 94.3 

 

Други кандидат 

 

а) Основни биографски подаци : 
 
Име (име оба родитеља) и презиме: Марина (Тедо, Мира) Цвишић 
Датум и мјесто рођења: 28. април 1987., Бања Лука 
Установе у којима је био запослен: - новембар 2013-новембар 2014. 

приправнички стаж на Војномедицинском 
центру Нови Београд; 
- јануар 2015. до данас у приватној 
стоматолошкој пракси 

Радна мјеста: - 
Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

- 

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

Београду 

Звање: доктор стоматологије 

Мјесто и година завршетка: 20. мај 2013. 

Просјечна оцјена из цијелог студија: 8.51 

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: - 

Мјесто и година одбране докторске 
дисертација: 

- 

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

- 
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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.) 
 

УКУПАН БРОЈ 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.) 
 

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: 

 

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.) 
 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 85.1 

 

Трећи кандидат 

а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Соња (Момчило, Драгана) Ђурић 
Датум и мјесто рођења: 7. јуни 1991., Травник 
Установе у којима је био запослен: - 
Радна мјеста: - 
Чланство у научним и стручним - 
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организацијама или удружењима: 

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

Звање: доктор медицине 

Мјесто и година завршетка: 05.09.2016. 

Просјечна оцјена из цијелог студија: 8.91 

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: - 
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.) 
 
Оригинални научни рад у научном часопису националног значаја 
 
N Rašeta, S Đurić, S Simović, N Zeljković, M Vujnić. Interrelations between body mass index, percentage of body 
fat, and waist-to-hip ratio among different groups of students at the University of Banja Luka. Facta 
Universitatis,Series Physical Education and Sports 2016;14(3):331-5. 

 

Апстракт. Преваленција прекомјерне тежине и гојазности je утрвђена у свим старосним групама широм 
свијета, укључујући студенте, те су бројни истраживачи показали да је критични период за повећање 
тјелесне тежине током првих година студија. Први циљ ове студије био је мјерење тјелесне тежине и 
преваленције прекомјерне тежине и гојазности код студената на Универзитету у Бањој Луци користећи три 
независне методе мјерења. Други циљ ове студије је био да се утврди да ли постоје статистички значајне 
разлике између група у смислу пола, поља студирања (факултета) и године студирања. У студију је 
учествовало укупно 210 студената са Универзитета у Бањој Луци, просјечне старости 21,94 ± 2,73 године. 
Сет мјерења укључивао је: индекс тјелесне масе, проценат тјелесне масти и однос обима струка и кука. 
Према подацима за индекс тјелесне масе, укупно 22,40% студента је било прекомјерно тешко, док је 2,40% 
било гојазно. Већи проценат прекомерне тјелесне тежине и гојазности био је присутан међу мушким 
студентима. Друга два метода мјерења. Проценат тјелесне масти и однос обима струка и кука су показали 
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нешто другачије резултате првенствено у погледу мањег броја студената класификованих било као 
прекомерно тешке или као гојазне, што је довело до питања да ли је индекс тјелесне масе поуздан метод 
када је у питању мјерење одређених група становништва, посебно младих људи. Разлике у групама су 
утврђене када је узет у обзир пол и, у извесној мери, поље студија, док разлика између студената првих 
година и старијих година студија није била статистички значајна. Резултати ове студије захтијевају обиман, 
детаљан и брз одговор на питање превелике тежине и гојазности, као и његов третман међу студентима. 
Кључне речи: БФ%, БМИ, гојазност, болест, студент, ВХР                                               (6x0,5=3 бода) 

 

Научни рад на скупу међународног значаја, штампан у зборнику извода радова 
 
S Đurić, N Zeljković.Nutritional status and body composition analysis of students at University of Banja Luka. 
Abstract Book of the International Student Congress Graz 2016:88-1.  

 

Апстракт 
Увод: Недавно је фреквенција гојазности достигла епидемијску размјеру и повезана је са 
кардиоваскуларним обољењима, дијабетесом типа 2 и метаболичким поремећајима. 
Циљ: Утврдити и упоредити нутриционистички статус код студената различитих семестара наставе на 
Медицинском факултету, Факултету за физичко васпитање и спорт и Економском факултету Универзитета у 
Бањој Луци. 
Материјали и методе: Истраживање је спроведено на 210 студената (у 7 група, по 30 студената, прве и треће 
године Факултета за физичког васпитање и спорт и Економског факултета, те прве, треће и пете године 
Медицинског факултета). Измјерили смо тежину и висину ученика (индекс тјелесне масе - ИТМ), обим 
струка и бокова (за однос обима струка и кукова - ВХР) и дебљине кожног набора, а како би се израчунао 
проценат масти. Мјерење је извршено на Факултету физичког васпитања и спорта. 

Резултати: Студенти  медицине мушкарци имају знатно већи обим струка (п <0.01) и однос обима струка и 
кукова ВХР (п <0.01) у поређењу са студентима физичког васпитања и спорта, те знатно већим ФЕТ% у 
односу на студенте Факултета за физичко васпитање и спорт и Економског факултета. Мушки студенти 
Медицинског факултета треће године имали су знатно већи БМИ (п <0.01) и ФЕТ% (п <0.01) у односу на 
студенте прве и пете године. Женски студенти Медицинског факултета су имали мањи ФЕТ% (п <0.01) у 
поређењу са студентима Факултета за физичко васпитање и спорт и Економског факултета. Студентице 
треће године Медицинског факултета су имали мањи ФЕТ% (п <0.01), али већи ИТМ (п <0.01) у односу на 
студенте прве и пете године. Старији студенти на Факултету за физичко васпитање и спорт су имали знатно 
већи ФЕТ% (п <0,05) него млађи студенти. 
Закључак: Студенти медицине мушкарци су имали већу вриједност ИТМ и већи ФЕТ%, док су студенти 
медицине жене имали нижи ФЕТ% од студената Факултета за спорт и економију. 

                                                                                                                                                           (3 бода) 

 

Научни рад на скупу националног значаја, штампан у зборнику извода радова 
 
С Ђурић, Н Зељковић. Процјена ухрањености студената Универзитета у Бањој Луци. СТЕС, Бања Лука, 
2015.  

 

Сажетак 
Учесталост гојазности посљедњих година  достиже епидемијске размјере. 
Циљ рада био је да се утврди стање ухрањености студената Медицинског, Економског и Факултета 
физичког васпитања и спорта (ФФВИС) Универзитета у Бањој Луци, различитих година студија, те да се 
упореде добијене вриједности између наведених факултета и по годинама студија. Испитивањем је 
обухваћено 210 студената Универзитета у Бањој Луци, од чега је 108 (51,4 %) испитаника било мушког, а 
102 (48,6 %) испитаника женског пола. Свим испитаницима су одређени индекс тјелесне масе (ИТМ) и 
проценат тјелесне масти ФЕТ% (engl. FAT%). Вриједности ИТМ биле су највише на ФФВИС (22,66 ± 2,85), 
затим на Медицинском (22,82 ± 2,76), те најниже на Економском факултету (23,59 ± 3,06), а запажена је и 
тенденција благог пораста вриједности ИТМ код старијих студената у односу на млађе на Економском и 
ФФВИС, док се код студената Медицинског факултета та разлика не уочава. Просјечан ФЕТ % код 
студената био је највиши на Медицинском (15,31 ± 6,43), затим на Економском факултету (13,99 ± 4,58) и 
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повећавао се са годинама студија, док је просјечан ФЕТ % код студената ФФВИС (11,20 ± 4,40) био најнижи 
и остао непромијењен сa годинама студија. Код студенткиња највиши просјечан ФЕТ % био је на 
Економском факултету (26,29 ± 5,83), затим на Медицинском (25,39 ± 4,62) гдје се умјерено смањивао са 
годинама студија, за разлику од просјечног ФЕТ % на ФФВИС (20,96 ±7,24) који је показао тенденцију 
пораста међу старијим студенткињама. Већина студената Универзитета у Бањој Луци је нормално ухрањена. 
Кључне ријечи: ухрањеност, индекс тјелесне масе, проценат масти, студенти 
                                                                                                                                                          (1 бод) 

 

Радови послије последњег избора/реизбора 
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава  сврстаних  по категоријама из члана 19. или 
члана 20.) 
 

УКУПАН БРОЈ 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.) 
 
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: 

 

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

- Активност на Медицинском факултету Бања Лука и Универзитет Апеирон која 
доприноси повећању рада Универзитета                                         2 бода 

Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 
(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.) 
 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 98.1 

 

II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

Четврти кандидат 
а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Санела (Божо, Марија) Домуз Вујновић 
Датум и мјесто рођења: 19. март 1978. 
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Установе у којима је био запослен:  од 2007. до 2008. Веледрогерија 
Бањалукафарм, 
- од 2008 до 2012. Дом здравља Рибник. 
- од 2012. Висока медицинска школа 
Приједор 

Радна мјеста: доктор медицине, 
асистент, 
предавач 

Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

Удружење педијатара Републике Српске 
од 2012., 
Kомора доктора медицине Републике 
Српске од 2008., 
Друштво доктора медицине Републике 
Српске од 2008. 

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

Звање: доктор медицине 

Мјесто и година завршетка: 26.06.2008. 

Просјечна оцјена из цијелог студија: 8.11 

Постдипломске студије: 
Назив институције: - 

Звање: - 

Мјесто и година завршетка: - 
Наслов завршног рада: - 
Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

- 

Просјечна оцјена: - 

Докторске студије/докторат: није достављена документација 
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) 

- 
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в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 
Радови прије посљедњег избора/реизбора 
(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 19. или члана 20.) 
 
Оригинални научни рад у научном часопису међународног значаја 
 
S Petrović, S Domuz, A Domuz. Prevalence and comorbidity of Asthma, Allergic Rinitis and Eczema among School 
Children in Republic of Serpsca - Cross-sectional study. Srp Arh Celok Lek 2017;1-2:9-4. 
 
САЖЕТАК 
Увод/Циљ  
Учесталост коморбидитета астме и алергијског ринитиса била је повод за измену смерница у терапији астме 
и алергијског ринитиса. Светска здравствена организација и Група за алергијски ринитис и његов утицај на 
астму предлажу нови дијагностички и терапијски концепт „jедан дисајни пут, једна болест“. Наиме, 
присуство алергијског ринитиса код деце са астмом значајно доприноси лошој контроли астме, док терапија 
алергијског ринитиса код деце са астмом има позитиван ефекат на побољшање степена тежине симптома. 
Циљ ове студије био је одредити преваленцију алергијских обољења код деце у Републици Српској, као и да 
ли су алергијски ринитис и екцем чешћи код деце са астмом. 
Методе  
Истраживање је спроведено у облику студије пресека путем ISAAC упитника и обухватало је 3.000 деце 
узраста од 6 до 15 година из 13 основних школа на територији Републике Српске. У коначну обраду 
података укључено је 1.975 упитника који су правилно попуњени. 
Резултати 
Преваленција визинга у последњих 12 месеци била је 7,9%, алергијског ринитиса 12,7% и екцема 5%. 
Дијагнозу астме постављену од стране лекара имало је 3,5% деце, дијагнозу алергијског ринитиса 19,2% и 
дијагнозу екцема 14,5% деце. 
Закључак  
Деца са астмом имала су статистички значајно већу учесталост других алергијских обољења у односу на 
општу популацију. Такође, деца са умерено благом астмом имала су статистички значајно већи ризик да 
буду без постављене дијагнозе астме од стране лекара. Недијагностикована астма у коморбидитету са 
другим алергијским обољењима доводи до лоше контроле астме код деце. 
Кључне речи: 
астма; коморбидитет; студије пресека; екцем;преваленција; дете 
                                                                                                                                                    (10 бодова) 

Научни рад у научном часопису националног значаја 
 
С Домуз, А Домуз. Антидепресивима узроковане сексуалне дисфункције. Глас Медицинара 2003;3:129-7. 

 

САЖЕТАК 
Удруженост неуротрансмитерског пута дјеловања селективних блокера поновног преузимања серотонина 
(ССРИ) са сексуалном жељом и функцијом нису довољно познати. 
Постоји неколико тврдњи и хипотеза о молекуларном механизму антидепресивима узрокованих сексуалних 
дисфункција 
Неуротрансмитерска хипотеза говори да антагонисти 5-ХТ2 рецептора појачавају сексуалну активност. 
Такође, један од могућих механизама сексуалне дисфункције може бити интрацелуламе природе. Засновани 
на хуманим приказима случаја сексуалних нуспојава ССРИ-а и експериметналним подацима добијених на 
животињама, подаци упућују на нитричне оксиде (НО) као главни кључ у механизму сексуалне функције. 
НО хипотеза има стајалиште да је мањак НО одговоран за опадање сексуалне активности код већине 
пацијената лијечених антидепресивима. Међутим, све наведене хипотезе нису довољно јасне и потребна су 
додатна истраживања. 
Антидепресиви најчешће узрокују пад либида, инхибицију сексуалног узбуђења, еректилну дисфункцију, 
одгађање времена оргазма и/или аноргазмију, укључујући ејакулатому дисфункцију мушкараца. Рјеђе 
сексуалне нуспојаве су : константна ерекција, болна ејакулација, анестезију пениса, спонтани оргазам. 
Када се утврди даје ССРИ узрок сексуалне дисфункције, потребно је започети једну од терапијских опција 
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за лијечење насталих поремећаја. Ефективна терапија сексуалних дисфункција узрокованих 
антидепресивима значајно побољшава квалитет живота пацијената и њихових партнера. 
Међутим, требало би забиљежити да алтернативни љекови у терапији антидепресивима индуциране 
сексуалне дисфункције могу имати сопствене нуспојаве (седација, несвјестица са Нефазодоном (Серзоне); 
сува уста, дебљање са Миртазепином (Ремерон); узнемиреност са Бупропионом (Wеллбутрин)). 

КЉУЧНЕ РИЈЕЧИ: ССРИ, серотонин, сексуална дисфункција, антидепресивни лијекови 

                                                                                                                                                       (6 бодова) 

 

Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у зборнику извода радова 
 
Z Špirić, M Ećim, M Vještica, M Vučković, S Domuz. Distribution of cancer in various quadrants of the breast. 
Books of Abstracts 3rd Interantional Symposium of Clinical and Applied Anatomy, Maribor 2011:95-1.                

 

Апстракт 

Увод 

Примарна локација тумора има прогностички значај код оперативног рака дојке. Рак дојке у горњем 
спољашњем квадранту има повољнију прогнозу у односу на туморе на другим локацијама. Пацијенти са 
раком дојке у унутрашњем и периареоларном региону имају лошију прогнозу и већи ризик од релапса 
болести у поређењу са пацијентима чији се рак налази у вањским квадрантима. Циљ ове студије био је да се 
утврди која дојка је најчешће погођена раком, као и да се дефинише расподјела карцинома у квадрантима 
погођене дојке. 

Материал и методе 
Ова студија је обухватила пацијенте којима је током 2010. године дијагностификован оперативни рак дојке у 
Центру за дојку и Онколошкој клиници. 97,72% (214/219) биле су жене и 2 28% (5/219) су били мушкарци са 
просечном старошћу од 59 година . 
Резултати 
Од 279 карцинома, 145 (51,97%) је откривено у десној дојци и 134 (48,03%) у лијевој дојци. Дистрибуција је 
била 118 (42,29%) лезија у горњем спољашњем квадранту, 51 (18,28%) у горњем унутрашњем квадранту, 40 
(4,34%) у доњем спољашњем квадранту, 24 (8,6%) у доњем унутрашњем квадранту, 28 (10,04%) у 
централној зони и 18 (6,45%) лезија су биле у зони брадавице. 

Закључак 
Рак је мало чешћи у десној дојци него у лијевој дојци код свих старосних група. Најчешћа локација појаве 
рака дојке је горњи спољашњи квадрант десне дојке. 

Кључне речи: рак дојке, горњи спољни квадрант, расподела квадранта 

                                                                                                                                                (3x0,5=1.5 бод)   

 
S Domuz, A Domuz. Variations of the posterior arch of the atlas and their clinical importance for vertebrate artery. 
Books of Abstracts of 10th Annual Iternational Ain Shams Medical Students' Congress, Cairo 2002: 1. 

 

Апстракт 
Представљамо атлас са сулкусом вертебралне артерије који се протеже са обе стране, и атлас са сулкусом с 
једне стране и са дугачком коштаном пролиферацијом дужине 1 мм на другој страни истог пршљена. 
Резултати: вертикални пречник канала (5,37мм, 5,38мм, 5,78мм), предње задњи пречник канала (7,08мм, 
6,79мм, 6,9мм), средњи део понтикула (2 , 33мм, 4,23мм, 3,81мм). 
Значај ових канала и понтикула је да могу да компримирају вертебралну артерију (која обезбеђује крв за 
задњу трећину мозга). Праћено је сталним главобољама, фотофобијом, мигреном и Барре-Лиеоу синдромом. 
Може доћи до локалних повреда зидова артерије, због сталног притиска на артерију.   
(3 бода) 

 

 
S Domuz, A Domuz. Morphological variations of the calcarine sulcus. Books of abstracts of 1st International 
Congress of Medical Sciences, Beograd 2001: 17-1. 
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Апстракт 
Сулкус калкаринус (СЦАЛ) је примарни сулкус на медијалној површини можданих хемисфера. СЦАЛ 
раздваја кунеус од лингвалног гируса. Са функционалне тачке гледишта СЦАЛ заједно са дијеловима 
кунеуса и лингвалног гируса представља примарни визуелни кортекс (област стриата). 
Испитивали смо 42 мозга (84 хемисфере) која су узета постморте од одраслих особа оба пола и различитог 
узраста. Узорци су фиксирани у 10% формалину у трајању од 4 недеље, а затим су уклоњене менинге мозга, 
узорци су фотографисани и примењене су методе индиректне планиметрије. Резултат су описани методама 
дескриптивне и аналитичке статистике. 
Наша класификација СЦАЛ-а је имала 4 типа, а сваки анализирани узорак је класификован као: тип 1: 
непрекинути једноталацни СЦАЛ (без прекида и са конвекситетом према горе или доље), тип 2: 
континуирани мулти-таласни СЦАЛ (2 таласа у облику проширеног слова С), тип 3: дисконтинуирани 
СЦАЛ, са два или више сегмената (састоји се од више сегмената различитих локација заустављања), тип 4: 
некласификовани СЦАЛ (сви остали који не припадају овим типовима). 

На десној хемисфери најчешћи тип је тип 1 у 41%, а на левој хемисфери тип 2 је присутан код 43%. Најрјеђи 
тип на десној хемисфери је тип 4 у 14,2% и на лијевој хемисфера је тип 3 у 4,8%. Резултати су показали да је 
просјечна дужина СЦАЛ-а 53,6мм (макцим: 99мм; мин: 27мм). Дужина СЦАЛ-а на лијевој хемисфери је 
већа у односу на десној хемисфери (Л: 55,8мм; Д : 51,3 мм). Ова разлика није статистички значајна (п> 0,05). 
Лијева/десна асиметрија СЦАЛ-а је присутна, али не статистички значајна (п> 0,05). 
                                                                                                                                                              (3 бода) 

 

S Domuz, A Domuz. Patients abuse of antibiotics. Eur J Med Res 2007;12(suplement IV). Proceedings of the 18th 
European students conference, Berlin 2007:181-1  

 
Увод: Интензивна употреба и злоупотреба антибиотика (АБс) довела је до појаве бактерија које су отпорне 
на већину, а неке и на све АБ. Резултати студије од  Палмера и Бауцхнера показују да око 93% родитеља 
сматра да је за све инфекције уха потребан АБ третман, као и за инфекције грла (83%), прехладе (32%), 
температуру (58%) и кашаљ (58%).  Истраживање у 8 источноевропских земаља показује да су најчешћи 
извор злоупотребе АБс апотеке (68%) и "остаци" антибиотица (26%). 
Циљ: Главни циљеви студије су: 1. најчешћи симптоми као разлог код пацијента који користе АБс без 
препоруке љекара; 2. најчешћи извори злоупотребе АБ; 3. најчешће злоупотребљени АБ; 4. колико 
пацијената зна о нежељеним ефектима који су резултат злоупотребе АБ. Метод: Покушали смо да нађемо 
одговоре на питања помоћу упитника. Ова студија обухватила је пет амбуланти које припадају Центру 
породичне медицине у Бањој Луци. Упитник садржи 5 питања. Студија такође укључује информације о 
старости, полу и образовању. Подаци су анализирани методом односа вероватноћа, хи квадрат тестом и 
другим статистичким тестовима. Резултати: Прелиминарни узорак састојао се од 111 испитаника: 77 жена и 
34 мушкарца. Сваки трећи пацијент је користи АБс без консултације са доктором (33%). Најчешћи 
симптоми који су изазвали кориштење АБс без консултације са љекаром су: температура (21%), главобоља 
(20%), кашаљ (14%), бол у грлу (9%) и промуклост (6% ), отитис медиа, дијареја и бол током мокрења (5%). 
2. Најчешћи извори АБ су апотеке (64%), 18% пацијената користи "дијељене" антибиотике, а 18% 
пацијената користи "остатке" антибиотика. 3. Најчешће злоупотребљени АБ-ови су: амоксицилин, 
амоксиклав, котримоксазол и доксициклин. 4. Иако већина пацијената сматра да АБс имају нежељене ефекте 
и не треба их узимати без консултовања са доктором (83%), сваки трећи пацијент користи АБс без 
консултовања са доктором (31%). Такође они се слажу (78%) да ће неконтролисана злоупотреба АБ-ова 
резултирати бактеријском отпорношћу на АБ-е, ипак сваки пети пацијент сматра да су АБ лијекови за 
вирусне инфекције (21%). Такође, већина пацијената (88%) се слаже да злоупотребом АБ може оштетити 
своје здравље и здравље других људи, али 23% пацијената каже да они добију АБ од својих доктора. 

Закључак: Већина пацијената има одређени ниво знања о АБ, њиховим нежељеним ефектима и отпорности 
на бактерије, а ипак они их злоупотребљавају и чак питају свог доктора за АБ, иако имају симптоме 
узроковане вирусом. 

              

                                                                                                                                                  (3 бода) 
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Реализован међународни научни пројекат у својству сарадника 
 

- Сарадник на пројекту "GLOBAL ASTHMA NETWORK STUDY GROUP" 2014.                                 
(3x0,3=0,9 бода) 

- Сарадник на пројекту “Јачање сестринства у Босни и Херцеговини“,Швајцарска агенција за 
развој и сарадњу, 2013-2015.                                                               (3x0,3=0,9 бода) 

- Сарадник на пројекту „Јачање иституцијаи капацитета за имплементацију ЕУ Директиве о 
регулисању професија“-Програм Европске уније ИПА 2011 за Босну и Херцеговину, ЕУ 
Твининг прјекат БА 11 ИБ ОТ 03,2013-2015 Учесник радне групе Health         (3x0,3=0,9 бода) 

 

Радови послије последњег избора/реизбора 
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава  сврстаних  по категоријама из члана 19. или 
члана 20.) 
 

УКУПАН БРОЈ 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.) 
 
Менторство кандидата за завршни рад првог циклуса  
Није достављена документација  

 

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: 

 
 

д) Стручна дјелатност кандидата: 
 
Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.) 
 
Стручни рад у часопису националног значаја 
 
S Petrović, G Vilotijević Dautović, B Bjelica Rodić, N Barišić, S Domuz. Evaluation of chest x-rays in children with 
acute wheezing. Pediatrics Today 2013;9(2):192-9.  
 
Овај рад је дизајниран као преглед различитих РГК презентација код наших астматичних пацијената, или 
дјеце са чујним дисањем попут шиштања услед других патолошких стања. Шиштање и астма су уобичајени 
у дјетињству. Шиштање је само један од симптома астме, али такође може бити знак повезан са низом 
различитих, а понекад и веома озбиљних болести. Сви педијатри треба да имају на уму да "није сво 
шиштање астма". Процјењује се да у некој фази око 30% дјеце има епизоде шиштања или астме. Лекари 
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често наручују рентгенске снимке грудног коша (РГК) за сумњиву астматичну дјецу или тешку астматичну 
дјецу у акутним нападима, код дјеце са шиштањем која су млађа од 5 година, за оне са температуром већом 
од 38.30 Ц, оне са симптомима која трају дуже од неколико дана, или тахипнејом и диспнејом. 
Ретроспективни прегледи РГК код деце са астмом и поремећајима шиштања сугеришу да у већини случајева 
ова истраживања не доприносе дијагнози и збрињавању. Међутим, РГК може бити од користи у 
идентификацији компликација астме или препознавању других поремећаја који су праћени шиштањем. 
Непрепознати узроци шиштања могу изазвати озбиљне компликације и чак фатални исход. 
Закључак - Ефикасан приступ код пацијената са шиштањем би био да се заборави на РГК када је клиничка 
дијагноза сигурна и да их се изводи само ако се сумња на компликацију или ако је етиологија респираторне 
болести несигурна. 
Кључне речи: рендген грудног коша, дјечје шиштање, дијагноза, астма 
 
                                                                                                                                      (2x0,75=1,5 бодова) 

 
 
С Домуз, А Домуз. Присуство фактора ризика код обољелих од инфаркта миокарда. Глас Медицинара 
2003;3:19-2. 

 

 

САЖЕТАК 
УВОД: Infarctus miocardii (ИМ) је ограничено подручје изумирања миокарда, које је посљедица нагле или 
релативно нагле артеријске инсуфицијенције (слика 1). 
МАТЕРИЈАЛИ: Анализирали смо присуство фактора ризика код 516 пацијената оба пола старости од 25-92 
године са дијагностикованим ИМ за период 1999/2000 год. 
МЕТОДЕ: Из историје болести пацијената добили смо податке о присуству следећих фактора ризика: 
гојазност, пушење, повишен крвни притисак, алкохол и диабетес меллитус. Резултати су анализирани 
методама дескриптивне статистике. 

ЦИЉ: Циљ ове студије је да одреди заступљеност ИМ према полу и старости, те присуство и повезаност 
фактора ризика са полом и старошћу. 

РЕЗУЛТАТИ: Од 516 пацијената 70,35% су мушкарци, док је 29,65% женског пола. Заступљеност ИМ према 
старосним групама је слиједећа: од 25- 50 година 19,19% ; од 51-69 година 53,1% ; од 70-92 године 27,71% 
(графикон 1). Повишен крвни притисак је присутан код 65,31% пацијената. 51% пацијената су активни 
пушачи (графикон 2), док је 24% конзумирало алкохол. Диабетес меллитус се јавља код 15,31% обољелих, а 
гојазност код 27,13%. 9,5% пацијената негира присуство фактора ризика, док 24,8% има присутан један од 
фактора. Два фактора ризика има 34,9%, а три и више фактора ризика налазимо код 30,8% пацијената. 
ЗАКЉУЧАК: У нашем истраживању као најчешћи фактори нзика нађени су артеријска хипертензија 
(регистрована код 65,31% пацијената) и пушење (51 %). С обзиром на број фактора ризика, најчешћи случај 
(180 пацијената) је истовремено присуство два фактора ризика. Највећи број обољелих је у старосној групи 
од 51 -69 година живота (53,1%). У односу на пол много чешће обољевају мушкарци него жене, а то је 
нарочито изражено у репродуктивном периоду (однос је 8:1). 

                                                                                                                                                             (2 бода) 

 

С Домуз, Љ Соломун, Д Јојић, А Домуз. Клиничке карактеристике неонаталне пнеумоније узроковане 
инфлуенца А вирусом на одјељењу патолошке наонатологије са прематуритетом Клиничког центра 
Бањалука. Часопис удружења пулмолога Републике Српске 2013;3(1-2):179-6. 

 

Сажетак: Приказали смо групу од 5 новорођенчади са потврђеном вирус инфлуенца А пнеумонијом. Студија 
указује да инфлуенца инфекција варира од благог обољења са спонтаним опоравком до тешког обољења код 
неонатуса. Мјешана респираторна вирусна или вирусно/бактеријска коинфекција повезана је понекад са 
развојем тежих облика болести. Лабораторијске, радиолошке и клиничке карактеристике инфлуенца 
пнеумоније код неонатуса нису значајно специфичне и сензитивне за разликовање вирусне од бактеријске 
инфекције. С тога, дефинитивна дијагноза инфлуенца пнеумоније захтјева серолошку потврду. 

                                                                                                                                                           (2 бода) 
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Активност на Медицинском факултету Бања Лука која доприноси повећању рада Универзитета  
(2 бода) 

 
 
Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 
(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.) 
 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 117.8 

 

Пети кандидат 
а) Основни биографски подаци : 
 
Име (име оба родитеља) и презиме: Тања (Ђуро, Љиљана) Шуљак 
Датум и мјесто рођења: 22. април 1988. 
Установе у којима је био запослен: -Православна амбуланта "Свети апостол 

Лука" - доктор волонтер, 
-децембар 2013. -фебруар 2014.  Дом 
Здравља лакташи, 
-од јуна 2014 Фонд здравственог 
осигурања 

Радна мјеста: виши стручни сарадник, 
доктор волонтер 

Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

- 

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

Звање: доктор медицине 

Мјесто и година завршетка: 23.04.2013. 

Просјечна оцјена из цијелог студија: 8.71 

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: - 
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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.) 
Научни рад на скупу националног значаја, штампан у зборнику извода радова 
 
Т Шуљак. Г Кременовић. Консултативно специјалистичка здравствена заштита из дерматовенерологије у 
Републици Српској. Зборник сажетака Конгреса здравствених радника Србије прве категорије са 
међународним учешћем 2015:47-1 

 

Сажетак 
Циљ: је приказати доступност и исплативост консултативно специјалистичке заштите из области 
дерматологије у периоду од 01.01.2014. до 30.06.2015. године у Републици Српској. 
Методологија: У изради рада кориштена је дескриптивна - ретроспективна студија. Обухваћене су 
здравствене установе које су уговориле пружање услуга КСЗ-а из дерматовенерологије са Фондом 
здравственог осигурања Републике Српске (ФЗО РС), а подаци су добијени увидом у Информациони систем 
ФЗО РС. 
Резултати рада: Број прегледа извршен у свим здравственим установама износи 15 831. Анализирајући 
доступне податке утврђење број пацијената који су упућени на даљу дијагностику, 230 (1,45%). Број 
пацијената упућени другом специјалисти на виши ниво износи 28 (0,17%), број пацијената код којих је 
лијечење завршено на нивоу амбуланте износи 2471 односно 15,60%. 
Анализиом услуга видимода је дермоскопија извршена у 4475 случајева, електрокаутеризација или 
термокаутеризација у 1395 случајева, криотерапија по сеанси 10121 случајева и микроскопска анализа 
нативног препарата гливица у 910 случајева. Број пружених услуга за наведени период износи 41945, а 
утрошена финансијска средства су 348.275,44 КМ, те је просјечна цијена услуге из области 
дерматовенерологије 8,31 КМ 
Закључак: КСЗ из области дерматовенерологије је доступна на већем дијелу територије РС.Велики број 
прегледа и услуга се пружа осигураницима по релативно ниској цијени. 

                                                                                                                                                        (1 бод) 

 
Тања Шуљак, С Јовичић, М Тепић. Анализа доступности КСЦ-а из области офталмологије. Зборник радова 
и сажетака Првог конгрес офталмолога Републике Српске са међународним учешћем 2015:134-1.   

 
Увод: Консултативно специјалистичка здравствена заштита (КСЗ) обухвата систем мјера, активности и 
поступака у сврху дијагностиковања, лијечења и медицинске рехабилитације обољелих, када по природи 
болести, обзиром на друге околости није потребна примјена болничког лијечења. 
Циљ рада: Циљ овога рада је да се прикаже доступност и свеобухватност консултативно специјалистичке 
заштите из области офталмологији у периоду од 01.01.2014. до 31.12.2014. године у Републици Српској. 
Метод: У изради овог рада кориштена је дескриптивна - ретроспективна студија. Истом су обухваћене све 
приватне здравствене установе које су у наведеном периоду уговориле пружање услуга из КСЗ-а из области 
офталмологије са Фондом здравственог осигурања Републике Српске (ФЗО РС), а подаци су добијени 
увидом у Информациони систем ФЗО РС. Резултати: Резултати рада: Укупан број прегледа извршен у свим 
здравственим установама износио је 58 071. Највећи број прегледа регистрован је у специјалистичкој 
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офталмолошкој ординацији Др Њежић(12,5%). Анализирајући доступне податке утврђено је да је број 
пацијента који су упућени на даљу дијагностику изражен у процентима износио је 3.1%. Број пацијената 
који су упућени другом специјалисти на виши ниво износио је 1.2%, док је број пацијената код којих је 
лијечење завршено на нивоу амбуланте износио 17,8%. Од услуге које су анализиране, прописивање наочара 
је заступљено у 33.4%, а уклањање страног тијела у 0.9%. 
Закључак: Закључак: КСЗ из области офталмологије најприступачнија је осигураницима са подручја 
Канцеларије Бања Лука, те је и даље присутан проблем незадовољства пацијената са организацијом и 
доступношћу КСЗ-а секундарног нивоа, посебно у општинама које немају болнице. 

Кључне ријечи: анализа, КСЗ, доступност.      

                                                                                                                                                         (1 бод) 

 
Т Шуљак. Г Кременовић. Инциденца порођаја царским резом у породилиштима Републике Српске у 
периоду од 01.01.2013.-31.2.2015. Зборник сажетака Конгреса здравствених радника Србије прве категорије 
са међународним учешћем 2016:47-1 

 

Сажетак 
Циљ овога рада је да се прикаже инциденција порођаја царским резом у породилиштима Републике Српске 
у трогодишњем периоду, као и однос између порода вагиналним путем и порода царским резом. 
Методологија: У изради рада кориштена је дескриптивна - ретроспективна студија. Истом су обухваћена сва 
породилишта на територији РС. Резултати су систематизовани и приказани табеларно и графички. Подаци 
су добијени увидом у Информациони систем ФЗО РС и АСКВА апликацију. 
Резултати рада: Укупан број порода за наведени период је 27 222, од тога 7194 порода царским резом, из 
чега произилази да је инциденце царских резова 26,42%.Анализирајући цјелокупан период долазимо до 
закључка да је укупан број порода у паду док је удио царских резова из године у годину већи.Од свих 
анализираних породилишта породилиште у Требињу има константно највећи удио царских резова у односу 
на број обављених порода. 

Закључак: Подаци за европски регион су да је инциденција порода царским резом 20% док је инциденце  у 
Републици Српској 26,42%. Повећањем инциденције царских резова повећавају се и трошкови здравствене 
заштите али исто тако и број постпорођајних компликација и вријеме опоравка породиља. Зато су препоруке 
WХО да се број порода царским резом смањи на прихватљивих 10-15%. 

                                                                                                                                                         (1 бод) 

 

Т Шуљак. Г Кременовић. Терапија катаракте у здравственим установама у Републици Српској. Зборник 
сажетака Симпозијума здравствених радника Србије прве категорије са међународним учешћем 2016:47-1 

 

Сажетак 
Циљ: овога рада је да се прикаже значај савремене офталмолошке-хирурске процедуре 
(факоемулзификације) у Републици Српској у посматраном периоду, као и однос између операција 
катаракте савременом методом факоемулзификације и класичном екстракапсуламом екстракцијом сочива 
механичком факофрагментациј ом. 

Методологија: У изради рада кориштена је дескриптивна - ретроспективна студија.Истом су обухваћене све 
јавне здравствене установе у којима се ова интервенција изводи на територији РС. Резултати су 
систематизовани и приказани табеларно и графички. Подаци су добијени увидом у Информациони систем 
ФЗО РС и АСКВА апликацију. 
Резултати рада: Укупан број операција за наведени период је 2 257.Од свих анализираних здравствених 
установа Универзитетско клинички центар Републике Српске у Бања Луци има константно највећи удио 
обављених оперативних интервенција (1227-54,36%) у односу на друге здравствене установе. 
Закључак: Операција катаракте је најчешћа операција која се изводи у медицини, али је и операција која се 
изводи са највише успјеха. Увођење факоемулзификације је револуција у операцији катаракте у нашој 
земљи која је већ четврту деценију присутна у офталмологији широм свијета, која се изводи у условима 
једнодневне хирургије без потребе остајања у болници након операције чиме се смањују трошкови 
здравствене заштите али исто тако и број постоперативних компликација и вријеме опоравка пацијената. 

                                                                                                                                                     (1 бода) 
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Радови послије последњег избора/реизбора 
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава  сврстаних  по категоријама из члана 19. или 
члана 20.) 
 

УКУПАН БРОЈ 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.) 
 

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: 

 

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.) 
 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 91.1 

 

Шести кандидат 

 

а) Основни биографски подаци : 
 
Име (име оба родитеља) и презиме: Сања (Миленко, Слободанка) Гајић  
Датум и мјесто рођења: 7. август 1991., Бихаћ 
Установе у којима је био запослен:  
Радна мјеста:  
Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

- 

  



19 
 

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

Звање: доктор медицине 

Мјесто и година завршетка: 09.07.2015. 
Просјечна оцјена из цијелог студија: 8.33 

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: - 
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.) 
 

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

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 

 
 
 
 

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.) 
 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 83.3 

 
 
 
 
 
 
 

III. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 
На основу анализе конкурсног материјала пријављених кандидата, Комисија је 
констатовала да пет кандидата испуњава услове за избор сарадника према члану 77. 
Закона о високом образовању Републике Српске (просјечна оцјена већа од 8 (осам) на 
основном студију). 
Kандидат др стом. Марина Цвишић је завршила основне студије из научног поља 
стоматологије у које не спада ужа научна област Цитологија, хистологија и ембриологија. 
Предмет xистологија и ембриологија у студију стоматологије је значајно мањег обима 
него у студију медицине. Остали кандидати су завршили основне студије из научног поља 
медицине у коју спада ужа научна област цитологија, хистологија и ембриологија. 
 
У складу са чланом 26. Правилника о поступку и условима избора наставника и сарадника 
на Универзитету у Бањој Луци, Комисија даје сљедећу ранг листу кандидата са бројем 
освојених бодова: 

1. Санела (Божо, Марија) Домуз Вујновић, др мед.        број бодова: 117.8 
2. Соња (Момчило, Драгана) Ђурић, др мед.                   број бодова: 98.1 
3. Дарко (Жарко, Душанка) Вујиновић, др мед.              број бодова: 94.3 
4. Тања (Ђуро, Љиљана) Шуљак, др мед.                         број бодова: 91.1 
5. Марина (Тедо, Мира) Цвишић, др стом.                       број бодова: 85.1 
6. Сања (Миленко, Слободанка) Гајић, др мед.               број бодова: 83.3 
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