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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: 
Одлука број:01/04-2.484/19, Сенат Универзитета у Бањој Луци, 01. марта 2019. године 
 
Ужа научна/умјетничка област: 
Пародонтологија и орална медицина 
 
 
Назив факултета: 
Медицински факултет, Универзитет у Бањој Луци 
 
 
Број кандидата који се бирају: 1 
 
 
Број пријављених кандидата: 1 
 
 
Датум и мјесто објављивања конкурса: 
Конкурс је објављен у дневном листу „Глас Српске“, 06.03.2019. године 
 
Састав комисије: 

а) Др Милош Хаџи Михаиловић, ванредни професор, ужа научна област: 
Пародонтологија и орална медицина; Медицински факултет Универзитет у Бањој 
Луци, предсједник 



б) Др Смиљка Цицмил, ванредни професор, ужа научна област: Пародонтологија и 
орална медицина; Медицински факултет у Фочи, Универзитет у Источном Сарајеву, 
члан 

в) Др Мирјана Гојков Вукелић, ванредни професор, ужа научна област: 
Пародонтологија и орална медицина; Стоматолошки факултет са клиникама, 
Универзитет у Сарајеву, члан 

 
Пријављени кандидати: 
Др Верица Павлић, доцент 
 

II .  ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

Први кандидат 

а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Верица (Жарко, Добринка) Павлић 
Датум и мјесто рођења: 09.септембар 1978. године, Сарајево 
Установе у којима је био запослен: 2008-2010: Tokyo Medical and Dental 

University,  
2011- данас: Медицински факултет 
Универзитет у Бањој Луци, 
2014-данас: ЈЗУ „Завод за стоматологију“ 
Бања Лука 

Радна мјеста: 2008. Асистент-научни истраживач, Tokyo 
Medical and Dental University, Токио, Јапан 
2011- виши асистент, Медицински факултет 
Универзитет у Бањој Луци 
2014-доцент, Медицински факултет 
Универзитет у Бањој Луци 
2014-др стоматологије, спец.болести уста 
ЈЗУ „Завод за стоматологију“ Бања Лука 
 

Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

1. Комора доктора стоматологије РС 
2. Удружење доктора стоматологије 
3. Члан TMDU (Tokyo Medical and 

Dental University) 
4. GCOE (Global Center of Excellence) 

International Research Center for 
Molecular Science in Tooth and Bone 
Diseases, TMDU, Tokyo, Japan 

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

Луци 



Звање: Др стоматологије 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2005. година 
Просјечна оцјена из цијелог студија: 8.03 

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: Tokyo Medical and Dental University 
Мјесто и година одбране докторске 
дисертација: 

Токио, 2010. година 

Назив докторске дисертације: Ефекти нискоенергетског Er:YAG ласерског 
зрачења на коштану регенерацију 

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Пародонтологија и орална медицина 

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

2008. Асистент-научни истраживач, Tokyo 
Medical and Dental University, Токио, Јапан 
2011- виши асистент, Медицински факултет 
Универзитет у Бањој Луци 
2014-доцент, Медицински факултет 
Универзитет у Бањој Луци 

  
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 водећем научном часопису међународног значаја: 

1. V. Aleksic, A. Aoki, K. Iwasaki, AA. Takasaki, CY. Wang, Y. Abiko, I. Ishikawa, Y. 
Izumi. Low-level Er:YAG laser irradiation enhances osteoblast proliferation through 
activation of MAPK/ERK. Lasers Med Sci 2010;25(4):559-69. 
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20186556)                                           

12x0.3=3.6 бодoва 
Оригинални научни рад у научном часопису међународног значаја: 

1. V. Aleksic, A. Aoki, K. Iwasaki, AA. Takasaki, CY. Wang, Y. Abiko, I. Ishikawa, Y. 
Izumi. Low-level Er:YAG laser irradiation enhances osteoblast proliferation through 
activation of MAPK/ERK. Journal of Laser Dentistry 2010;18(2):57-59. 

10x0.3=3 бода 
2. A. Aoki, V. Aleksic, I. Ishikawa, Y. Izumi. Biologic effects of low-level Er:YAG laser. J 

Japan Soc Laser Surg Med. 2011;32: 64-70. 
10x0.75=7.5 бодова 

3. Aoki, K. Mizutani, AA. Takasaki, S. Ishii, V. Aleksic, CY. Wang, Y. Izumi. Removal of 



melanin hyperpigmentation by Er:YAG laser using Chisel tip. J Japan Soc Laser 
Dent.2009;20(1):23. 

10x0.3=3 бода 
4. V. Pavlic. The effects of low-level laser therapy on xerostomia (mouth dryness). Med 

Pregl 2012;65:247-50. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22730712)                          
10 бодова 

5. V. Pavlic, V.Vujic-Aleksic, S. Ilic, R. Igic. Smoking and Periodontal Disease in 
Pregnancy: Another Chance for Permanent Smoking Abstinence. Hospital Pharmacology 
2014; 1(2):76-82. 

10x0.75=7.5 бодова 
 

Оригинални научни рад у научном часопису националног значаја: 

1. В. Павлић. Механизам дејства нискоенергетског Еr:YAG ласера на ирадијацију 
остеобласта. Scr Med 2010;41(2):97-99.                                                              6 бодова 

Прегледни научни рад у водећем научном часопису међународног значаја:  
1. V. Pavlic, V. Vujic-Aleksic. Phototherapy approaches in treatment of oral lichen planus. 

Photodermatol Photoimmunol Photomed. 2014;30(1):15-24. 
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24118508)                                             12 бодова 

 
Уводно предавање по позиву на научном скупу међународног значаја, штампано у 
цјелини: 
V. Pavlic. Laser dentistry challenges in Bosnia and Herzegovina. Global GCOE International 
Research Day, Tokyo, October 2012.                                                                                8 бодова 
 
Научни рад на скупу међународног значаја, штампан у зборнику извода радова:  
 

1. V. Aleksic, A. Aoki, K. Iwasaki, A. Takasaki, Y. Izumi. Low-level laser irradiation 
enhances proliferation of osteoblasts. J Clin Periodontol 2009;36 (Suppl. 9):40–220. 

3x0.5=1.5 бодова 
2. V. Aleksic, A. Aoki, K. Iwasaki, AA. Takasaki, CY. Wang, Y. Izumi. Low-level 

Er:YAG laser irradiation can enhance proliferation of osteoblasts. J Jap Soc Periodont 
2009;51:117. 

3x0.3=0.9 бодова 
3. V. Pavlic, V. Vujic-Aleksic. Dental laser safety: A proposal for improving patient safety 

in Bosnia and Herzegovina. J Clin Periodontol. 2012, 39 (Suppl); 13:306.                            
3 бода   

4. V. Pavlic, A. Aoki, V. Vujic-Aleksic, Y. Izumi. Low-level laser therapy in bone repair: a 
literature review. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2012 (WFLD 2012)          

3x0.75=2.25 бодова 
5. В. Павлић. Ефеклти нискоенергетског ласерског зрачења на пролиферацију 

остеобласта. „Стоматологија данас у БиХ“, Теслић, Бања Врућица, октобар 2012. 
                                                                                                                                    3 бода 
 

 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА ПРИЈЕ ПОСЉЕДЊЕГ ИЗБОРА/РЕИЗБОРА: 71.25 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.) 
 

Поглавље у истакнутој научној монографији међународног значаја: 

S. Gotovac-Atlagic, V. Pavlic. Ever-expanding application potentials for iron-based 
nanomaterials: catalyses and biomedicine. Назив научне монографије: D. Brabazon et al. 
Commercialization of nanotechnologies-a case study approach. Springer International Publishing 
AG 2018, p. 299-315.                                                                                                       12 бодова  
 
Научна монографија националног значаја: 
Назив: “Примјена ласера у пародонтологији и оралној медицини” 
Верица Павлић, уредник и аутор 
Издавач: Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци 
CIP каталогизација у публикацији Народна и Универзитетска библиотека Републике 
Српске, Бања Лука, 616.31-08:621.375.826.                                                                 10 бодова 
 
Назив: “Примјена антимикробних средстава у терапији обољелог пародонцијума” 
Смиљка Цицмил, уредник и аутор; Аутори: Верица Павлић, Ладо Давидовић, Јелена 
Лечић, Ана Цицмил, Оливера Говедарица 
Издавач: Медицински факултет у Фочи 
CIP каталогизација у публикацији Народна и Универзитетска библиотека Републике 
Српске, Бања Лука, 616.311.2(075.8).                                                                     10x0.3=3 бода 
 
Оригинални научни рад у водећем научном часопису међународног значаја: 
1. S. Kong, A. Aoki, K. Iwasaki, K. Mizutani, S. Katagiri, T. Suda, S. Ichinose, M. Ogita, V. 

Pavlic, Y. Izumi. Biological effects of Er:YAG laser irradiation on the proliferation of 
primary human gingival fibroblasts. J Biophotonics. 2018 Mar;11(3). 
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29045028) 

                                                                             12x0.3=3.6 бодова 
 

Испитивали смо биолошке ефекте Er:YAG ласера (2940-nm; DELight, HOYA ConBio, 
Fremont, California) при ирадијацијским параметрима густине ласерске енергије од 3.6, 
4.2, 4.9, 6.3, 8.1 или 9.7 J cm-2, фреквенције 20 или 30 Hz, те временом ирадијације 20 или 
30 секунди на примарне хумане гингивалне фибробласте (HGFs). Ирадијација при 6.3 J 
cm-2 је показала максимални пораст ћелијске пролиферације, детерминисано WST-8 есејом 
и кристал љубичастим бојењем, али доказано и ослобађањем лактат дехидрогеназе, 3 дана 
након ирадијације. Пораст нивоа ATP-a, Ки67 бојење те cyclin-A2 mRNA експресија су 
потврдиле да Er:YAG афектује ћелијски циклус и утиче на повећање броја 
пролиферисаних ћелија. Трансмисиона електронска микроскопија је показала алтерације 
митохондрија и рибозомалног ендоплазматског ретикулума 3 сата након 6.3 J cm-

2 ирадијације, а промјене су трајале до 24 сата након ирадијације, сугеришући пролазно 
ћелијско оштећење. Microarray анализа је демонстрирала пораст 21 гена умијешаних у 
биолошке одговоре ћелија повезаних са реакцијама на промјену топлоте. mRNA је била 
повећана у случају heat shock protein 70 породице. Експресија mRNA је била повећана, 
валидирано са real-time PCR. Температура површине је потврдила да је 6.3 J cm-2 изазвала 



температуру 40.9°C постирадијационо. Лером индукована пролиферација је била 
супримирана са инхибицијом канала термосензорних транзијентних рецептора. Без обзира 
на пролазна ћелијска оштећења, Er:YAG ласер при ирадијацији од 6.3 J cm-2 повећава HGF 
пролиферацију преко фото-термалног стреса, сугеришући потенцијални бенефит 
приликом зарастања рана. 

 
2. Madi M, V. Pavlic, Samy W, Alagl A. The anti-inflammatory effect of locally delivered 

nano-doxycycline gel in therapy of chronic periodontitis. Acta Odontol Scand.  
2018;76(1):71-6.(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28959907)                            

 12x0.75=9 бодова 
 

До данас су предложени многобројни терапијски модалитети за допуну конвенционалној 
терапији хроничне пародонтопатије. У овој студији евалуирани су анти-инфламаторни 
ефекти субгингивално аплицираног наноструктурисаног доксициклин гела (nDOX) и 
компарирани са конвценционалним доксициклин гелом (DOX), а оба у допуни чишћењу и 
полирању површине коријена зуба у терапији средње тешких облика хроничне 
пародонтопатије, демонстрирани смањењем дубине пародонталног џепа. 
Наноструктурисани доксициклин гел је припремљен кориштењем spray-drying технике са 
хитозаном (CH), као матриксним полимером, након чега је услиједила дисперзија у 
поливинил алкохолу. За ову студију селектовани су најдубљи џепови код 45 пацијената 
који пате од средње тешког облика хроничне пародонтопатије. Пацијенти су подијељени у 
три групе након чишћења и полирања површине коријена зуба на групу 1: чишћење и 
полирање површине коријена зуба + nDOX, групу 2: чишћење и полирање површине 
коријена зуба + DOX и групу 3: чишћење и полирање површине коријена зуба + CH. 
Мјерени су индекс плака, гингивални индекс, дубина пародонталног џепа, као и ниво 
припојног епитела, али и нивои интерлеукина 6 и тумор некротишућег фактора алфа у 
гингивалној текућини на почетку лијечења, те након 1 и 3 мјесеца. Група 1 је показала 
значајну редукцију дубине пародонталног џепа и добитка нивоа припојног епитела, у 
компарацији са групом 2 и 3 након једног и три мјесеца опсервације пацијената. Ниво 
инфламаторних медијатора је био значајно смањен у свим терапијским групама након 
једног мјесеца опсервирања. У групи 1 је статистички значајна разлика детектована и у 
опсервацијском периоду од 3 мјесеца. Резултати ове студије сугеришу да nDOX гел у 
комбинацији са чишћењем и полирањем површине коријена зуба има анти-инфламаторни 
ефект на унапређење клиничких параметара, али и маркера инфламације у периоду до три 
мјесеца праћења пацијената. 

  
Оригинални научни рад у научном часопису међународног значаја: 

1. V. Pavlic, V. Vujic-Aleksic, N. Zubovic, M. Gojkov-Vukelic. Periodontitis and Buerger's 
Disease: Recent Advances. Acta Inform Med. 2013;21(4):250-2. 
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24554799)                                     

                                                                                                    10x0.75=7.5 бодова 

Бургерова болест (Buerger's disease/BD) је релативно ријетко тромботско, оклузивно и 
неатеросклеротично обољење, тачније клинички синдром непознате етиологије. У новије 
вријеме, многобројне епидемиолошке студије су потврдиле јаку везу између хроничне 
анаеробне пародонталне инфекције и развоја кардиоваскуларних обољења, укључујући и 



БД. Стога је циљ ове студије био да се докаже асоцијације између периопатогена и 
Бургерове болести. Поврда присуства и идентификација периопатогена код пацијената 
обољелих од БД се сматра пресудним фактором у развоју нових терапија за лијечење БД. 
Самим тим, спровођење адекватне пародонтолошке терапије би напослијетку довело до 
побољшања стања пацијената обољелих од Бургерове болести. 

 
2. Z. Brkic, V. Pavlic. Periodontology: The historical outline from ancient times until the 

20th century. Vojnosanitetski Pregl. 2017;74(2):193-9.                         
                                                                                                                    10 бодова 

Обољења пародонцијума се сматрају старим колико и само човечанство, чему свjедоче и 
знаци пародонталне болести на сачуваним зубима првих људи. Наше разумијевање о 
узроцима настанка, а самим тим и о терапији пародонтопатије се значајно мијењала током 
времена. Циљ овог чланка је да прикаже развојни пут схватања пародонтопатије од 
древних цивилизација, па све до модерних времена, тачније до XX века. 

 
3. M. Gojkov-Vukelic, S. Hadzic, A. Zukanovic, E. Pasic, V. Pavlic. Application of the 

diode laser in the treatment of dentin hypersensitivity. Med. Arch 2016;70(6):466-9. 
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28210023) 

                                                                                                         10x0.5=5 бодова 
Дентинска хиперсензитивност/хиперосјетљивост се карактерише јаким, оштрим болом 
који настаје из експонираног дентина, најчешће као реакција на термалне, тактилне или 
хемијске стимулусе и која се не може повезати ни са каквим другим патолошким 
промјенама на зубу или у усној дупљи. Терапија подразумијева примјену различитих 
агенса за импрегнацију експонираних дентинских каналића, а у новије вријеме и ласера 
различите таласне дужине. Циљ ове научне студије је да се испитају ефекти примјене 
нискоенергетског диодног ласера на дентиску хиперосјетљивост. Студија је укључивала 
18 пацијената са 82 хиперосјетљива зуба. Степен дентинске хиперосјетљивости је мјерен 
визуелном аналогном скалом (VAS), а третман је изведен кориштењем нискоенергетског 
диодног ласера у три посјете. Постојала је статистички значајна разлика у резултатима 
VAS-а на почетку лијечења, као и одмах након првог ласерског третмана (t=9.275; 
p=0.000), након 7 дана, након другог ирадирања ласером (t=7.085, p=0.000), те 14 дана 
након почетка лијечења трећом ирадијацијом (t=5.517, p=0.000). Резултати су 
демонстрирали редукцију хиперсензитивости као одговор на тактилне стимулусе након 
трећег третмана, чак и код зуба чија је хиперосјетљивост била веома висока приликом 
првог прегледа. У оквиру спроведене студије закључили смо да је терапија 
нискоенергетским диодним ласером показала веома ефикасне резултате у терапији 
цервикалне дентинске хиперосјетљивости. 

 
Оригинални научни рад у научном часопису националног значаја: 

1. S. Ilic, A. Djeri, Lj. Pasagic, V. Pavlic, O. Jankovic. Oral health status of people with 
mental disabilities in municipality of Banja Luka. Serbian Dental Journal 2014; 
61(1):21-9.                                                                               

                                                                                                              6x0.5= 3 бода 
Орално здравље особа ометених у развоју у Републици Српској је на веома ниском нивоу. 
Највећи број ментално ометених особа је често без зуба или са малим бројем зуба, са 
екстензивним акутним каријесом, високим КЕП индексом и израженим обољењима 



потпорног апарата зуба. Циљ овог рада је утврђивање стања оралног здравља код особа 
ометених у менталном развоју на подручју општине Бања Лука. Испитивање је обављено 
на 95 (45 женских и 50 мушких) испитаника, старости 15-45 година. Испитаници су 
сврстани у двије групе према степену менталног оштећења : МКБ-10: Ф71-65 испитаника, 
Ф72-30 испитаника. Стоматолошким прегледом су утврђени: број зуба, постојање 
каријеса, постојање испуна, број извађених зуба, постојање заосталих корјенова, фрактура, 
као и постојање и број фиксних надокнада, те гингивални и плак индекс. Средња 
вриједност КЕП-а код испитаника са тежим степеном ометености у менталном развоју је 
била веома висока (17.4), док је код умањеног степена износила 12.3. Просјечни каријес 
индекс особе (Кио) је био 100%. Просјечан каријес индекс зуба (Киѕ) код теже ометених је 
био 58.1, а код оних са умањеним степеном менталне ометености 42.4. Средња вриједност 
каријес индекс просјека (Кип) код особа са тежим степеном менталне ометености 
износила је 16.9, док је у другој групи та вриједност била 10.2. Плак индекс код теже 
ометених је био 2.4, а у другок групи 1.9. Гингивални индекс код особа са тежим степеном 
менталне ометености је износио 1.8, док је код друге групе био 1.3. Особе ометене у 
менталном развоју на подручју општине Бања Лука имају лоше стање уста и зуба. Ове 
особе немају одговарајуће здравствене навике, ставове и понашање према оралном 
здрављу. 

 
2. V. Veselinovic, R. Rudolf, A. Grebenar, A. Cairovic, S. Gnjato, N. Trtic, V. Pavlic. 

Analysis of effects of mechanical loads, thermal fluctuations and chemical factors on the 
bond strength of resin cement to titanium and CoCrMo alloys in implant systems- in vitro 
study. Contemporary Materials. 2016;7(2):200-10.                                             

                                                                                                       6x0.3= 1.8 бодова 
Цементи у усној дупљи цу изложени бројним стресовима који утичу на ретенцију 
цемента, при чему су најзначајнији мастикаторно оптерећење и температурни стрес. 
Златни стандард у процесу цементирања надокнада у савременој имплантопротетици 
представљају композитни цементи и њихова подложност утицајима фактора усне дупље, 
што је значајан је фактор успјешности имплантопротетске терапије. У оквиру 
истраживања је кориштено 40 експерименталних модела сачињених као комбинација 
оригиналних дијелова Nobel Biocare система (имплант реплика Nob Rpl NP и титанијумска 
супраструктура Easy abatment NP 0,75) и надокнаде изливене од CoCrMo легуре. Узорци 
су подијељени у четири експерименталне групe са по 10 узорака. Узорци сваке групе 
цементирани су различитим композитним цементом са или без примјене прајмера за 
метал. Прва група – Multilink Implant, IvoclarVivadent, Liethenstein, II група – Multilink 
Implant, IvoclarVivadent, Liethenstein + Monobond Plus, III група G-CEM LinkAce®, IV 
група - G-CEM LinkAce® + GC Metalprimer II. Узорци су похрањени 24 сата у условима 
100% влаге, након чега је унутар сваке групе извршено пет кругова тестирања. Узорци су 
изложени циклусима термоциклирања и механичких цикличних оптерећења, чији је број 
одговарао периоду симулације функције у усној дупљи (неоптерећени узорци, седам дана 
функције, три мјесеца, шест мјесеци и 12 мјесеци). Ретенциона сила мјерена је у 
универзалној машини за кидање. Највиша вриједност композитног цемента забиљежена је 
при иницијалном мјерењу, након чега опада са наредним круговима тестирања. Највећи 
пад се биљежи у првих седам дана након цементирања, док међусобна поређења наредних 
кругова тестирања не показују статистички значајне разлике. Вриједност ретенционе силе 
композитног цемента годину дана након цементирања пада за једну трећину почетне 



вриједности. Све забиљежене вриједности су више код узорака код којих је употребљен 
прајмер за метал. Мастикаторне силе и промјене температуре у усној дупљи доводе до 
пада ретенционе вриједности композитног цемента, али њена вриједност након годину 
дана функције још увијек је висока и омогућава стабилност и ретенцију надокнаде у 
функцији. Употреба прајмера за метал значајно утиче на вриједност силе ретенције на 
свим нивоима тестирања. 

 
3. V. Veselinovic, R. Rudolf, N. Trtic, V. Pavlic, R. Arbutina, S. Marin, Z. Tatic. Influence 

of different surface treatments of CAD/CAM hybrid nanoceramics crowns on bond 
strength of resin composite cement. Contemporary Materials. 2018;9(1):75-86. 

                                                                                                       6x0.3= 1.8 бодова 
Високи естетски захтјеви комбиновани са потребом за материјалом који има могућност 
апсорпције стреса како би се постигла пасивност и смањило неадекватно оптерећење 
импланта у току мастикације условио је технолошки развој хибридних нанокерамика у 
CAD/CAM технологији. Циљ ове студије је био испитати утицај различитих начина 
припреме површине надокнаде на квалитет везе композитног цемента, као и утицај 
мастикаторних сила у току прве године функције. У студији је кориштено 50 
експерименталних модела сачињених као комбинација имплант реплика Nob Rpl NP, 
титанијумских абатмента, на које су композитним цементом GC LINK Ace фиксиране 
надокнаде исфрезоване од хибридних нанокерамичких блокова CERASMART, GC. 
Узорци су подијељени у пет експерименталних група (н = 10), које су прије цементирања 
третиране на различите начине: 1. пјескaрање честицама Аl2О3 (50 микрона); 2. 
силанизација са Ceramic Primer II; 3. 5% хидрофлуорична киселина HF; 4. комбинација 
силана Ceramic Primer II и 5% флуороводоничне киселине; 5. контролна група, 
нетретирани узорци. Узорци су похрањени у условима влаге у току 24 сата на 37°C и 
подвргнути механичким цикличним оптерећењима (симулација 6 и 12 мјесеци функције). 
Ретенциона сила је мјерена у универзалној машини за кидање. Највишу иницијалну 
ретенциону силу показују узорци третирани комбинацијом флуороводоничне киселине и 
силана (6,99±1,18) а слиједе га у опадајућем низу група узорака третираних пјескарењем 
(6,22±1,29), хидрофлуороводоничном киселином (5,97±1,25), силаном (5,86±1,17) и 
нетретирана, контролна група (4,92±1,19). Након излагања узорака термоциклирању и 
МЦО, употребом ANOVA теста, забиљежен је статистички значајан пад ретенционе силе 
код свих испитиваних група узорака, при чему се најмањи пад ретенције биљежи код 
узорака третираних комбинацијом флуороводоничне киселине и силана (6,08±1,03). 
Механичка и хемијска обрада површине значајно утиче на квалитет везе композитног 
цемента и нанохибридних надокнада, при чему се комбинација 9% флуороводоничне 
киселине и силана издваја као најефикаснија. 

 
Прегледни научни рад у водећем научном часопису међународног значаја:  
 

1. K. Mizutani, A. Aoki, D. Coluzzi, R. Yukna, CY. Wang, V. Pavlic, Y. Izumi. Lasers in 
minimally invasive periodontal and peri-implant therapy. Periodontol 2000. 2016; 
71:185-212. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27045437)                                                        

                                                                                                      12x0.3=3.6 бодова 
Ласерска терапија има потенцијал да буде ефективна, минимално инвазивна процедура у 
пародонталној терапији. Циљ овог прегледног рада је да се претражи релевантна 



литература о клиничким апликацијама ласера, као минмално инвазивног терапијског 
модалитета у терапији пародонтопатије и пери-имплантитиса. До данас је објављен 
велики број клиничких студија и приказа случаја у којима су кориштени диодни, карбон 
диксидни, Nd:YAG, Er:YAG, те Er,Cr:YSGG ласери или пак антимикробна фотодинамичка 
терапија за нехируршко лијечење хроничне пародонтопатије. Од ласера се очекује, не 
само супримирање инфекције, него и биостимулација фотонском енергијом. Недавно 
спроведене мета-анализе сугеришу смањење дубине пародонталног џепа, те значајан 
пораст нивоа припојног епитела кориштењем ласера у комбинацији са конвенционалном 
нехируршком терапијом пародонтопатија у поређењу са искључиво конвенционалном 
нехируршком терапијом. 

              
2. V. Pavlic, Z. Brkic, S. Marin, S. Cicmil, M. Gojkov-Vukelic, A. Aoki. Gingival melanin 

depigmentation by Er:YAG laser: a literature review. J Cosmet Laser Ther. 
2018;20(2):85-90. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28985086)                                                              

                                                                                                      12x0.3=3.6 бодова 
Ласерска аблација је недавно сугерисана као најефикаснија доступна техника 
депигментације меланински хиперпигментисане гингиве. До данас су представљене 
употребе различитих ласерских система (CO2, диодни, Nd:YAG, Er:YAG и Er,Cr:YSGG 
ласер). Кориштење Er:YAG ласера за депигментацију меланински хиперпигментисане 
гингиве је у новије вријеме добило на значају. Циљ ове студије је преглед литературе о 
резултатима уклањања гингивалне меланинске хиперпигментације кориштењем Er:YAG 
ласера мјерено клиничким знацима (крварење, еритем, оток и зарастање ране), 
симптомима (бол) и поновним јављањем промјена. Доступна литература је демонстрирала 
да депигментација гингивалне меланинске хиперпигментације може бити једноставно и 
сигурно изведена са Er:YAG ласером. Основни проблем приликом доношења 
дефинитивног закључка у ком би се Er:YAG ласер представио као терапијски избор број 
један је комплексност ирадијацијских параметара Er:YAG ласера у селектованим 
студијама, те различит критеријум описа клиничких побољшања кориштењем овог ласера, 
што отежава транспарентно доношење закључка. Зато се препоручују додатне студије 
како би се Er:YAG ласерска депигментација гингивалне хиперпигменатцаије могла 
представити отималном.  

 
Прегледни научни рад у научном часопису међународног значаја:  
 

1. V. Pavlic, T. Adamovic, M. Nyan. Use of lasers in everyday dental practice. Myanmar 
Dental J. 2014;21(1):5-12.  

                                                                                                                    10 бодова 
Након изума рубинског ласера од стране Маимана 1960. године, ласери се ефикасно 
користе за дијагнозу, терапију, посебно хируршку терапију у стоматологији. Са 
експанзијом потенцијалних будућих апликација ласера у модерној стоматологији, очекује 
се да ће број корисника ласера у стоматологији непрестано расти. Стога је циљ ове студије 
да се прикажу широке могућности потенцијалне употребе ласера у стоматологији, било да 
се користе као појединачни или придружени терапијски модалитети.  

 
2. V. Pavlić, V. Vujić-Aleksić, A. Aoki, L. Nežić. Treatment of recurrent aphthous 

stomatitis by laser therapy: a systematic review. Vojnosanitetski pregled 2015;72(8):722-



8. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26495699) 
                                                                                                    10x0.75=7.5 бодова 

Рекурентни афтозни стоматитис (РАС) представља инфламаторне лезије у усној дупљи, 
изазване различитим факторима, а који се клинички манифестују болним, рекурентним, 
појединачним или мултиплим кружним или овалним улцерацијама слузнице усне дупље. 
До сада је предложен велики врој терапијских протокола РАС, али с обзиром на то да је 
етиологија РАС идиопатска, терапијске могућности имају углавном симптоматски, прије 
него куративни односно превентивни ефекат. Недавно је терапија ласером предложена као 
могући терапијски избор за РАС. Стога је циљ овог рада био преглед резултата клиничких 
испитивања терапије РАС примјеном ласера, објављених у рецензираним часописима. У 
раду су представљена испитивања објављена до 31. децембра 2013. године у 
Medline/PubMed, Science Direct и Cohrane Library of the Cochrane Collaboration (CENTRAL) 
базама података кориштењем сљедећих термина за претраживање: „ласер“ и „рекурентни 
афтозни стоматитис“, „ ласер“ и „ афтозни“, „ ласер“ и „афте“. Укупно четири оригинална 
истраживања су задовољила критеријуме за одабир у овом прегледном раду. Главни 
исходи мјерења су процијењени као: редукција бола удружена са РАС, брже зарастање 
РАС, те смањење броја поновљених епизода обољења. Резултати прегледа свих података 
демонстирарли су корист примјене ласера, највише захваљујући аналгезији и могућности 
убрзавања процеса зарастања РАС. Иако публиковани резултати указују на терапијску 
ефикасност ласера у лијечењу РАС, они би се требали опрезно интерпретирати. Разлог за 
то су различити сетови параметара ласерске ирадијације у малом броју доступних студија 
кориштени за мјерење истих терапијских исхода, што отежава доношење дефинитивног 
закључка о супериорности ове методе у лијечењу РАС у односу на конвенционалне 
начине лијечења. 
Прегледни научни рад у научном часопису националног значаја:  
 

1. V. Pavlic, V. Vujic-Aleksic. Sigurna primjena lasera u stomatologiji. Scr Medica. 
2016;47:63-8.                                                                                                          6 бодова 

Сигурност, нарочито пацијената, постаје темељ на којем су изграђени сви остали аспекти 
квалитетне здравствене заштите. Будући да се ласери све више користе у разним 
подручјима стоматологије, питање ласерске сигурности однедавно је постало од велике 
важности. Ласери се сматрају дјелотворним, али због неправилне употребе и недостатка 
сигурности познавања терапијских могућности ласера, и потенцијално опасним за 
пацијенте. Уз претпоставку да ће се употреба ласера у стоматолошкој пракси поступно 
повећавати, циљ овог рада је представити основе сигурности ласера у стоматологији. 
Студија је такође намијењена колегама који користе или ће користити ласер у денталној 
медицини као подсјетник о потенцијалним опасностима ласера, сигурносним мјерама и 
начинима да се обезбједи и побољша сигурност пацијената у стоматологији. 
 
Научни рад на скупу међународног значаја, штампан у зборнику извода радова:  

1. S. Gotovac Atlagic, V. Pavlic. An attempt to obtain medically applicable iron 
nanoparticles from iron mine waste water. 7th International Scientific conference 
Contemporary materials 2014, Бања Лука, 21-22.12.2014.                            

                                                                                                                          3 бода 
Данас су магнетне наночестице у фокусу многобројних истраживања, јер посједују 
атрактивна својства која могу бити потенцијално примијењена у биомедицини, посебно 



као контраст за стварање слике у магнетној резонанци.  Резултати приказују жељезне 
наночестице синтетизоване путем методе формирања мицела, односно такозваног 
таложења „заробљавањем“. Отпадна вода рудника жељеза је кориштена као једини извор 
жељеза. Добијене су честице пречника величине 60-100 nm, што је и потврђено методом 
високорезолуционе скенинг електронске микроскопије. Ово је први извјештај о употреби 
жељеза, издвојеног искључиво из отпадне воде рудника, у припреми жељезних 
наночестица. Узорци су показали значајну уједначеност величине и знаке магнетичних 
својстава. Имају потенцијал за даље пречишћавање и развој, а могли би имати и 
потенцијал за будућа “ in vivo” тестирања. Својства су додатно испитивана и помоћу 
рендгенске дифрактометрије, која је показала аморфну природу честица. Приказана 
експериментална процедура дала је јасне смјернице за будуће могућности развоја 
прецизнијих метода таложења и пречишћавања честица добијених из овог неуобичајеног 
извора сировине, као и правац у коме би оне могле бити тестиране и примјењиване у 
медицини. 
 

2. V. Pavlic, V. Vujic-Aleksic, T. Adamovic. Dose- and carrier-dependent effects of 
simvastatin in periodontal therapy. Еуроперио 8, Лондон. J Clin Periodontol. 
2015;42(17):310. 

                                                                                                                          3 бода 
Успјешна пародонтална регенеративна терапија захтијева агенс који би, не само 
подстицао ткивну регенерацију, него и унаприједио регенеративне капацитете 
пародонталног ткива. Статини су специфични компетитивни инхибитори 3-хидрокси-2-
метил-глутарил коензим А редуктазе. Захваљујући њиховим плеиотропним ефектима, 
статини имају многобројну примјену у пародонтологији. Недавне студије демонстрирале 
су да је међу статинима, симвастатин најпотентији статин у промоцији коштане 
регенерације. Доступна литература сугерише да је 0.5-1.5mg симвастатина оптимална доза 
за једнократну локалну апликацију, док веће дозе изазивају запаљење меког ткива и 
перутање коже. Што се тиче носача, најшечће кориштени су биодеградабилни, 
биоресорптивни гел или спужва са функцијом  контролисаног ослобађања лијека. 
Свакако, ови резултати требају бити интерпретирани са опрезом јер је веома мали број до 
данас доступних клиничких студија на ову тему. Потребне су дуготрајније рандомизоване 
контролисане клиничке студије на већем броју пацијената, како би се дала препорука о 
оптималној дози симвастатина, као и најоптималнијем носачу симвасататина за најбољи 
терапијски исход у лијечењу пародонтопатије.  

 
3. Lj. Markovic Djuric, V. Pavlic. Effects of Solcoseryl® dental paste in therapy of oral 

aphthous ulcerations. 7th International Scientific conference Contemporary materials 
2014, Бања Лука, 21-22. 12.2014.                                                                             
                                                                                                                                    3 бода 

Афтозне улцерације су веома често идиопатско, мултикаузално обољење меких ткива усне 
дупље. Иако афте у највећем броју случајева, спонтано зарастају за 15 дана, током трајања 
изазивају осјећај бола, жарења и пецкања, који увелико нарушавају пацијентов квалитет 
живота. Будући да је обољење идиопатско, до сада је примјењивана углавном 
симпотматска терапија. Недавно је представљена Solcoseryl® паста за усну слузницу са 
унапријеђеним системом везивања за афтозно ткиво и смањеном могућношћу лаке 
елиминације лијека. Циљ ове научне студије је да представи утицај Solcoseryl® пасте на 



терапију афтозних улцерација, и то мјерењем субјективних параметара: боли (мјерену 
визуелном аналогном скалом), локалне упале (мјерене колориметром) и убрзаног 
зарастања/епителизације ткива. 
 

4. V. Pavlic, M. Gojkov-Vukelic, A. Aoki. Use of lasers in treatment of oral lichen planus. 
WFLD 2014, Париз, 02-04.07.2014.                                                                                                                                            

3 бода 

Орални лихен планус (ОЛП) је хронично имунолошко мукокутано инфламаторно 
обољење оралне мукозе. Будући да је етиопатологија ОЛП идиопатска, третман је 
најшечће симптоматски, самим тим са ниском предвидљивошћу. До данас, топички 
кортикостероиди су прихваћени као златни стандард у лијечењу ОЛП-а. Међутим, за 
пацијенте којима не помаже конвенционална терапија, непрестано се трага за новим 
терапијским опцијама. Ласери су прихваћени као алтернативна или додатна терапијска 
опција за многобројне интервенције у модерној медицини и стоматологији. Циљ ове 
стдудије је да се прикажу предности и недостаци кориштења различитих таласних дужина 
ласера у терапији ОЛП, а мјерено знацима (клинички параметри инфламације, еритема, 
ретикулације, улцерације ОЛП), симптомима (бол, дискомфор) и детековањем поновног 
појављивања ОЛП лезија. 

5. T. Adamović, O. Janković, V. Pavlić, G. Arlov, J. Lovrić, J. Ilić. Influence of sodium 
lauryl sulphate on the antiplaque activity of chlorhexidine digluconate. 8th International 
Scientific conference Contemporary materials 2015, Бања Лука, 6-7.09.2015.  

                                                                                                        3x0.3=0.9 бодова 
 

Састојак зубних пасти, натријум лаурил сулфат је доказан као инхибитор активности 
хлорхекcидин-диглуконата. Начин дјеловања се заснива на јонском привлачењу 
хлорхексидина, катјонске бисбигуанидне симетричне молекуле и натријум лаурил сулфата, 
молекуле са анјонском природом и високим афинитетом за протеинске молекуле. Циљ 
овог истраживања је био да се испита плак - инхибиторно дејство 0, 2 % раствора 
хлорхексидин-диглуконата (Curasept) када му претходи прање зуба пастом за зубе  која 
садржи натријум лаурил сулфат (Colgate) у другој вилици, током студијског периода од 4 
дана. Истраживање је спроведено на Универзитету у Бањој Луци, Медицинском 
факултету, Студијском програму Стоматологија. У ову студију је укључено двадесет 
здравих добровољаца различитих година (између 20-30 година, просјек година 26) и 
различитог пола (М=5, Ж=15). Пацијентима је вршена темељна дентална профилакса на 
почетку сваког тестног периода. Горња вилица је одређена да буде „студијска“ вилица,која 
ће се третирати само са 0, 2 % раствором  хлорхексидин-диглуконата (Curasept) .   
Супротна вилица (доња) је одређена да буде „паста за зубе“ вилица, која је служила  да би 
приказала утицај четкања зуба са пастом за зубе  која садржи натријум лаурил сулфат 
(Colgate) у концетрацији од 1,5 %  на антиплак активност хлорхексидин-глуконата у другој 
вилици.  Током тестног периода од 4 дана,  „паста за зубе“  вилица је третирана четкањем 
са пастом за зубе, у количини од 1 цм, у трајању од 2 минуте, а затим су пацијенти 
испљунули пјену и  испирали уста  водом у трајању од 3 секунде а одмах након тога  
испирали  су са  10 мл 0,2 % раствора хлорхексидин-диглуконата (Curasept)  у трајању од 
60 секунди. Након тога горња вилица „студијска“ је третирана само са 10 мл 0,2%  
раствором хлорхексидин-диглуконата (Curasept) у трајању од 60 секунди  Поступак се 



понављао два пута у току дана. Друге методе оралне хигијене нису биле дозвољене. 
Послије 4 дана несметане акумулације плака, количина створеног плака је мјерена плак 
индексом по Silness-Löe. Ова студија показује да уобичајено четкање зуба са пастом за 
зубе која сарджи 1.5 % натријум лаурил сулфат, праћено испирањем водом не смањује 
антиплак активност 0,2 % раствора хлорхексидин-диглуконата (Curasept). 

 
6. A. Aoki, M. Ogita, S. Tsuchida, V. Pavlic, K. Iwasaki, T. Shinoki, Y. Izumi. Effect of 

low-level Er:YAG laser in periodontology. The 27th annual meeting of Japan Laser 
Therapy Association. Tokyo, Japan, 13-14.07.2015.                               3x0.3=0.9 бодова 

 
Нискоенергетска Er:YAG ласерска ирадијација има многобројне предности, од којих су 
антиинфламаторни, антиедематозни, аналгезијски ефекти, само од неких. Посебна пажња 
је дата и ефектима овог ласера у нискоенергетском облику за убрзано зарастање рана. Све 
претходно речено је успјешно искориштено у терапији хроничне пародонтопатије. Циљ 
овог рада је био да се осврнемо на до сада добијене клиничке резултате, али и на ћелијске 
механизме који стоје у позадини бенефицијелних клиничких резултата примјене 
нискоенергетског Er:YAG ласера у терапији хроничне пародонтопатије. 

 
 

7. D. Staletovic, Z. Brkic, V. Pavlic. Correlation between the presence of periodontal 
bacteria in atheromatous plaques of abdominal aortic aneurysm. 21st Congress of BaSS, 
Banja Luka, Bosnia and Herzegovina, 12-15.05.2016.                                              3 бода 

 
Посљедњих година се много говори о корелацији између хроничне пародонтопатије и 
кардиоваскуларних обољења, као што су анеуризма абдомианалне аорте (ААА). 
Идентификација периопатогена у атеросклеротском плаку ААА могло би увелико 
допринијети разумијевању те повезаности. Стога је циљ ове стдуије био да се докаже 
присуство 6 периопатогена (Аctinobacillus actinomycetemcommitans, Prevotella intermedia, 
Porphyromonas gingivalis, Treponema denticola, Streptococcus mutans, Tanerella forsythia) у 
субгингивалном и атеросклеротичном плаку истих пацијената. Три пацијента (просјек 
година: 57) са хроничном пародонтопатијом распоређених за васкуларну хируршку 
интервенцију су учесници ове студије. Узорци субгингивалног и атеросклеротичног плака 
су анализирани кориштењем PCR и реверзне хибридизације. Сви узорци субгингивалног 
плака су били позитивни на макар три поменута периопатогена. У узорцима 
субгингивалног плака је доказан је ДНК Аctinobacillus actinomycetemcommitans 66.6%, 
Prevotella intermedia 100%, Porphyromonas gingivalis 100%, Treponema denticola 66.6%,, 
Streptococcus mutans 66.6%, Tanerella forsythia, 100%. У узорцима атеросклеротичног 
плака је доказан је ДНК Аctinobacillus actinomycetemcommitans 33.3%, Prevotella intermedia 
66.6%,, Porphyromonas gingivalis 100%, Tanerella forsythia, 66.6%, док Treponema denticola 
и Streptococcus mutans нису детектовани. Присуство периопатогена у атеросклеротском 
плаку сугерише јаку корелацију између ова два коморбидитета. Ови резултати потврђују 
хипотезу о транслокацији периопатогена из субгингивалног микробиота у системску 
циркулацију и онда до атеросклеротичног плака абдоминалне аорте. 

 
8. S. Marin, V. Pavlic, A. Arbutina, M. Umicevic-Davidovic, S. Selakovic. Frequency of 

infrabony distal defects of the third molars. 21st Congress of BaSS, Banja Luka, Bosnia 



and Herzegovina, 12-15.05.2016.                                                                    
                                                                                                              3x0.5=1.5 бод 

 
Инфракоштани дистални дефекти (ИДД) трећих молара се сматрају једним од 
многобројних разлога за екстракцију трећих молара. Поред специфичних симптома, 
присуство ИДД трећих молара може изазвати десцедентни медијастинитис, компликацију 
насталу одонтогеном инфекцијом током екстракције трећег молара. Будући да доступна 
литература сугерише да су године основни предиспонирајући фактор за присуство ИДД 
трећих молара, циљ ове студије је био да је утврди присуство ИДД трећих молара мећу 
различитим старосним групама пацијената. Студија је спроведена на 584 пацијената 
година 29-61 (просјечне године испитаника: 43). Пацијенти су били подијељени у четири 
групе на основу година: група 1 (29-31 година), група 2 (39-41 година), група 3 (49-51 
година) и група 4 (59-61 година). Сви пацијенти су доставили ОПТ снимке. Добијени 
подаци су статистички анализирани. Студија је демонстрирала да је фреквенција ИДД 
трећих молара износила за групу 1, 2, 3, 4 сљедеће резултате 8.04%, 6.43%, 3.96% и 0.00%. 
Фреквенција је била највиша за групу 1. Управо због тога се за ову групу пацијената 
саветује ранија екстракција трећих молара прије појаве првих симптома, како би се 
избјегла каснија екстракција и повећан ризик од дисеминације инфекције. 

 
9. S. Kong, A. Aoki, K. Iwasaki, K. Mizutani, S. Katagiri, T. Suda, M. Ogita, V. Pavlic, Y. 

Izumi. Biological effects of Er:YAG laser irradiation on primary human gingival 
fibroblasts. 103rd Annual Meeting of American Academy of Periodontology, 10.09.2017.                            

                                                                                                                     3x0.3=0.9 бодова 
 

До данас, без обзира на повећан број доказа који говоре о позитивним ефектима Er:YAG 
ласера, ипак нису објашњени ћелијски механизми одговорни за те позитивне ефекте. 
Испитивали смо биолошке ефекте Er:YAG ласера (2940-nm; DELight, HOYA ConBio, 
Fremont, California) при ирадијацијским параметрима густине ласерске енергије од 3.6, 
4.2, 4.9, 6.3, 8.1 или 9.7 J cm-2, фреквенције 30 Hz, те временом ирадијације 30 секунди на 
примарне хумане гингивалне фибробласте (HGFs). Студија је одобрена од стране Етичког 
комитета Токијског медицинског и стоматолошког факултета, Токио, Јапан. Ирадијација 
при 6.3 J cm-2 је показала максимални пораст ћелијске пролиферације, детерминисано 
WST-8 есејом и кристал љубичастим бојењем, али доказано и ослобађањем лактат 
дехидрогеназе, 3 дана након ирадијације. Пораст нивоа ATP-a, Ки67 бојење те cyclin-A2 
mRNA експресија су потврдиле да Er:YAG афектује ћелијски циклус и утиче на повећање 
броја пролиферисаних ћелија. mRNA је била повећана у случају heat shock protein 70 
породице. Експресија mRNA је била повећана, валидирано са real-time PCR. Температура 
површине је потврдила да је 6.3 J cm-2 изазвала температуру 40.9°C постирадијационо. 
Лером индукована пролиферација је била супримирана са инхибицијом канала 
термосензорних трензијентних рецептора. Без обзира на пролазна ћелијска оштећења, 
Er:YAG ласер при ирадијацији од 6.3 J cm-2 повећава HGF пролиферацију преко фото-
термалног стреса, сугеришући потенцијални бенефит приликом зарастања рана. 

 
10. T. Adamovic N. Trtic, V. Pavlic. Probiotics and periodontitis. Europerio 9. Amsterdam. J 

Clin Periodontol. 2018;45(S19).                                                                                3 бода 
 



Пародонтопатија је хронично запаљенско обољење изазвано патолошким 
микроорганизмима. Стандардна терапија се своди на чишћење и полирање површине 
коријена зуба. Пробиотици су живи микроорганизми, који примијењени у адекватној 
количини имају повољне учинке на здравље домаћина. Пробиотичке бактерије стимулишу 
раст „добрих бактерија“, а супримирају раст патогених бактерија и напредовање 
пародонтопатије. Ова плацебо-контролисана студија је укључивала 30 системски здравих 
пацијената са хроничном пародонтопатијом. Након чишћења и полирања површине 
коријена зуба, пацијенти су насумично подијљени у двије групе. Експериментална група 
(чишћење и полирање површине коријена зуба+пробиотици), имали су субгингивалну 
апликацију пробиотика, и добијени резултати праћења пацијената након 1 и 2 мјесеца су 
компарирани са контролном групом пацијената (чишћење и полирање површине коријена 
зуба). Резултати ове студије сугеришу да је допуна конвенционалне терапије 
пародонтопатије пробиотицима, дала значајан напредак у побољшању исхода лијечења  
хроничне пародонтопатије, мјерено дубином пародонталног џепа и нивоом припојног 
епитела. 
 

11. M. Гојков-Вукелић, С. Хаџић, M. Хоџић, E. Пашић, В. Павлић. Регенеративни 
потенцијал фибрина богатог леукоцитима и тромбоцитима у пародонталној 
терапији. Књига сажетака Пети Конгрес стоматолога БиХ. Теслић, хотел “Кардиал“ 
11-12.05.2018.                                                                                                3x0.5=1.5 бод 
 

Фибрин богат тромбоцитима (Platel rich fibrin/PRF) је аутологни крвни дериват-
тромбоцитни концентрат са тродимензионалном структуром (фибринска мрежица) у коју 
су уклопљени тромбоцити, фактори раста и цитокини, који могу бити отпуштени након 
неког времена. PRF има повољна биолошка својства, која убрзавају мекоткивно и коштано 
зарастање, те повољно дјелује на хемостазу и регенерацију ткива, и као такав има 
потенцијал за регенерацију и пародонталних ткива.  PRF може бити обогаћен и 
леукоцитима (L-PRF) што такође има позитиван утицај на регенерацију пародонта. 
Анализирана је доступна литература објављена у задњих 8 година, а која је обухватила 
истраживања у којима се користио PRF и L-PRF током пародонталне терапије. У раду ће 
бити презентована најрелевантнија сазнања о примјени PRF-a у регенеративној 
пародонталној терапији. На основу сумираних резултата можемо закључити да PRF 
значајно доприноси успјешнијој регенерацији свих пародонталних ткива. 

 
Уређивање научног часописа националног значаја: 
Члан уређивачког одбора „Scripta Medicа“, часописа друштва доктора медицине 
Републике Српске                                                                                                                3 бода 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА ПОСЛИЈЕ ПОСЉЕДЊЕГ ИЗБОРА/РЕИЗБОРА: 124.10 
бодова 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 195.35 
 
г) Образовна дјелатност кандидата: 
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство) сврстаних по категоријама из 
члана 21.) 



Квалитет педагошког рада на Универзитету:                                                          8 бодова 

Други облици међународне сарадње: 

American Academy of Laser Dentistry (ALD) Certificate of Standard proficiency on Er:YAG 
laser (2940 nm), Мајами, УСА                                                                                             3 бода 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА ПРИЈЕ ПОСЉЕДЊЕГ ИЗБОРА/РЕИЗБОРА: 11 бодова 

Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број бодова сврстаних по 
категоријама из члана 21.) 
Квалитет педагошког рада на Универзитету: 

Дугогодишње искуство у раду са студентима др Верица Павлић, доцент, стекла је радећи 
на Катедри за пародонтологију и оралну медицину Медицинског факултета Универзитета 
у Бањој Луци на предметима Пародонтологија, Орална медицина и Комплексна терапија 
обољења пародонцијума. Примјењује савремене методе предавања и активно сарађује у 
научноистраживачком раду са студентима Медицинског факултета.                            

Члан комисије за одбрану докторске дисертације:  

Члан комисије за оцјену и јавну одбрану докторске дисертације на Медицинском 
факултетеу у Фочи, Универзитет у Источном Сарајеву, под називом: „Модулација локалне 
цитокинске мреже код болесника са пародонтопатијом примјеном ласера мале снаге“ 
кандидата Башким др Исмаилија.                                                                                                                           

                                                                                                                                      3 бода 

Менторство кандидата за завршни рад првог циклуса: 

Дипломски радови: 

1. Назив теме: Пародонтопатија и шећерна болест, Кандидат: Амела Тулек, 
Датум одбране: 16.11.2015. године                                                                       

 1 бод                                                            
2. Назив теме: Пародонтални индекси, Кандидат: Марија Јандрић, Датум одбране: 

27.05.2016. године 
1 бод                      

3. Назив теме: Биоактивни регенеративни материјали у пародонтологији (протеини 
глеђног матрикса), Кандидат: Милана Јаковљевић, Датум одбране: 24.06.2016. 
године 

1 бод        
4. Назив теме: Основне карактеристике и примјена нискоенергетског ласерског 



зрачења (ласеротерапије) у терапији пародонтопатија, Кандидат: Оља Ерцег, Датум 
одбране: 14.10.2016. године                                                                                       1 бод                      

5. Назив теме: Локална апликација лијекова у савременој пародонтологији, Кандидат: 
Елеонора Кузмић, Датум одбране: 12.06.2017. године                                           1 бод                      

6. Назив теме: Оралне манифестације поремећаја црвене крвне лозе, Кандидат: Сања 
Бијелић, Датум одбране: 05.12.2017. године                                                           1 бод                      

7. Назив теме: Обољења језика, Кандидат: Сузана Лазић, Датум одбране: 12.12.2017. 
године                                                                                                                           1 бод                      

8. Назив теме: Примјена ПРФ-а у терапији гингивалних рецесија, Кандидат: 
Александра Њењић, Датум одбране: 12.12.2017. године                                        1 бод     

9. Назив теме: Имплантолошка терапија безубих пацијената, Кандидат: Ђорђе Јовић, 
Датум одбране: 13.06.2018. године                                                                           1 бод                

10. Назив теме: Дентални имплантати и дијабетес, Кандидат: Мирјана Гранзов, Датум 
одбране: 18.06.2018. године                                                                                       1 бод                     

11. Назив теме: Усмјерена ткивна регенерација, Кандидат: Теодора Згоњанин, Датум 
одбране: 28.06.2018. године                                                                                       1 бод                      

12. Назив теме: Пострадијациони мукозитис, Кандидат: Милана Петровић, Датум 
одбране: 13.07.2018. године                                                                                       1 бод                                      

Менторство кандидата за учешће студената у културном животу Републике Српске и 
Босне и Херцеговине: 

Менторство студентског рада на међународном студентском конгресу. Студенти: Невена 
Кошчица, Тања Ђурица, Медицински факултет Универзитет у Бањој Луци. Назив рада: 
„Узроци настанка протезног стоматитиса код пацијената са тоталним акрилатним зубним 
протезама“. 12. Научно-стручна конференција Студенти у сусрет науци-СТЕС, 
Универзитет у Бањој Луци, 2017, Бања Лука, РС, БиХ.                                                                                                                                         

                                                                                                                                                  1 бод                                        

Други облици међународне сарадње: 
 

1. Члан Комитета у програму сарадње у науци и технологији (Cooperation in Science 
and Technology- COST) u zemljama Evrope. Naziv mreže: Cancer nanomedicine - from 
the bench to the bedside. COST action CA17140, 2018.                               
https://www.cost.eu/actions/CA17140                                                                       3 бода 

2. Члан Комитета у програму сарадње у науци и технологији (Cooperation in Science 
and Technology- COST) u zemljama Evrope. Naziv mreže: Advanced fibre laser and 
coherent source as tools for society, manufacturing and lifescience. COST action 
MP1401, 2014-2018.                                                
https://www.cost.eu/actions/MP1401                                                                         3 бода 



3. Члан TEMPUS пројекта под називом „Development of Sustainable Interrelations 
between Education, Research and Innovation at WBC Universities in Nanotechnologies 
and Advanced Materials where Innovation means Bussines“, 543898-TEMPUS-1-2013-
1-ES-TEMPUS-JPHES, 2013-2016. (сертификат у прилогу)                                                                                                           

3 бода  

4. Радионица индивидуалног тренинга оралне профилаксе (iTOP Advance), април 
2018, Сарајево, БиХ.                                                                                        

                                                                                                                          3 бода 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА ПРИЈЕ ПОСЉЕДЊЕГ ИЗБОРА/РЕИЗБОРА: 28 бодова 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 39 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 међународног значаја: 

1. V. Pavlic. Foto-bio-modulacijski efekti laserske iradijacije na osteoblaste. Stomatolog 
2010;16(2/3):30-32.                                                                                                    4 бода 
 

Стручни рад у часопису националног значаја: 

1. M. Mavija, S.Ilic, V. Pavlic. Continuing medical education (questions and answers). 
Scripta Medica 2013;44(1):43-50.                                                                              2 бода 
 

Остале професионалне активности на Универзитету или ван Универзитета, које 
доприносе повећању угледа Универзитета: 

Добитник Dr. Eugene M. Seidner стипендије за 2010. годину- American Academy of Laser 
Dentistry (ALD), Мајами, УСА                                                                                            2 бода 
1. награда за постер презентацију за 2010. годину. World Federation for Laser Dentistry 
(WFLD), Дубаи, Уједињени Арапски Емирати (UAE)                                                      2 бода 
Почасни представник SOLAS (Serbian Oral Laser Application Society)                           2 бода 
World Federation for Laser Dentistry’s (WFLD) представник за Босну и Херцеговину  2 бода 
Члан научног одбора Конгреса „Стоматологија данас у БиХ“ са међународним учешћем, 
Теслић, 2012. године                                                                                                             2 бода 
Члан Етичког одбора ЈЗУ „Завод за стоматологију“ Бања Лука                                      2 бода 

 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА ПРИЈЕ ПОСЉЕДЊЕГ ИЗБОРА/РЕИЗБОРА: 18 бодова 

Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 



(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.) 
Стручни рад у часопису међународног значаја: 

1. V. Pavlić, V. Vujic-Aleksić, N. Zubović, V. Veselinović. Pemphigus vulgaris and laser 
therapy: crucial role of dentists. Med Pregl. 2014;67(1-2):38-42. 
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24964567)                                     4x0.75=3 бода 

 
Пемфигус вулгарис (ПВ) је релативно ријетко, хронично аутоимуно везикуло-булозно 
обољење, које се карактерише стварањем интраепителијалних везикула (мјехурића) и/или 
була (мјехура) на кожи и слузокожи. Данас се терапијом избора у лијечењу пацијената 
обољелих од ПВ сматрају системски стероиди. Али за пацијенте који не реагују на 
стандардну терпију, тражила се нова солуција. Ласеротерапија је прихваћена као 
алтернативни или додатни вид терапије за многа обољења из области савремене медицине 
и стоматологије. Циљ ове студије је да представи ефекте ласеротерапије у лијечењу 
оралних ПВ лезија, те да подсјети на важност улоге стоматолога у раном препознавању 
обољења и постављању правилне дијагнозе. У разматрање су узете студије објављене до 
маја 2013. год, доступне на Medline/PubMed онлине бази података. Ласеротерапија изазива 
тренутну и статистички значајну аналгезију, те убрзано зарастање рана у датом 
временском оквиру опсервације. Такође, уочено је и смањење тегоба код ПВ пацијената, 
као и потпуно исчезавање настанка нових оралних ПВ лезија. Иако доступна литература 
предлаже сигурну употребу ласеротерапије у ефикасном лијечењу оралних ПВ лезија, 
било као самосталан вид терапије, или комбинован са другим терапијским поступцима, 
ови резултати се морају врло опрезно интерпретирати, прије свега због врло малог броја 
до сада објављених радова на ову тему, те не даје потребну вјеродостојност. Зато су 
неопходне додатне клиничке студије како би се дала универзална препорука о лијечењу 
оралних ПВ лезија ласеротерапијом.  
  
2. V. Pavlic, N. Zubovic, S. Ilic, T. Adamovic. Untypical amlodipine-induced gingival 
hyperplasia. Case Rep Dent. 2015;2015:756976.  
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25692048)                                                 4x0.75=3 бода 
 
Амлодипин је трећа генерација дихидропиридина блокатора калцијумских канала, који се 
веома често користи у терапији артеријске хипертензије. Поред многих нежељених 
догађаја, пронађена је и веза између кориштења амлопина и хиперплазије гингиве, која 
најчешће настаје у прва три мјесеца од почетка кориштења терапије, при дози од 10 
mg/дан. Али, врло је мало до сада описаних случајева гингивалне хиперплазије, при мањој 
дози амлопина (5 mg), и након кратког времена узимања лијека. Мушкарац, 64 године, 
који узима амлопин (5 mg/дан, једна доза дневно) јавио се у Службу за пародонтологију и 
оралну медицину, ЈЗУ Завод за стоматологију, Бања Лука, Босна и Херцеговина, због 
увећања десни. Пацијент се жалио на проблеме приликом жвакања, због увећаних десни 
горње вилице, придружену са болом, крварењем и непријатним задахом. Клиничке и 
хистолошке анализе су потврдиле да се ради о амплопином изазваној гингивалној 
хиперплазији. Надлежни љекар кардиолог је консултован како би се постојећи лијек 
замијенио (амлопин је замијењен са еналаприлом). Након једног мјесеца од замјене лијека, 
приликом контролне опсервације пацијента, уочена је редукција инфламације и, што је 
најбитније, симптома. Услиједила је и гингивектомија. Циљ ове студије је био да се укаже 



на могућност појаве хиперплазије десни и при мањим дневним дозама амлопина (5 
mg/дан) од често описиваних у литератури. 
 
3. Z. Brkic, N. Pijevcevic, V. Pavlic, M. Petronijevic. Oral rehabilitation of patient with 
temporomandibular joint ankylosis caused by ankylosing spondylitis: a case presentation. 
Vojnosanitetski Pregl. 2017;74(4):374-7.                                                                 
                                                                                                                                   4x0.75=3 бода 
 
Анкилозирајући спондилитис (АС)/ Бехтерова болест је хронично запаљенско реуматско 
обољење. У 4-35% пацијената обољелих од АС захваћен је и темпоромандибуларни зглоб 
(ТМЗ), а његова захваћеност зависи од тежине самог обољења и дужине трајања АС. Иако 
је АС-ом узрокована ТМЗ анкилоза веома ријетка, мора се обратити посебна пажња на 
рано препознавање могуће појаве ТМЗ анкилозе, као веома тешког обољења које узрокује 
велике проблеме при мастикацији, гутању, говору, изгледу и лошој оралној хигијени, која 
ће узроковати присутност каријеса. Мушкарац од 54.године је потражио медицинску 
помоћ у Служби за болести уста и зуба на Стоматолошкој клиници Војномедицинске 
Академије у Београду, Србија, са основним проблемом бола горњег лијевог очњака уз 
смањену могућност отварања уста. Терапијски план се састојао од конзервативно-
ендоднтског збрињавања горњег лијевог очњака, и осталих зуба фронталног, као и 
премоларног подручја горње и доње вилице. Иако је и моларно подручје било за 
збрињавање, то је усљед напредовања обољења (анкилозе ТМЗ) било немогуће спровести. 
Стоматолошко збрињавање пацијента са АС-узрокованом ТМЗ анкилозом се сматра 
правим изазовом за рад у свакодневној стоматолошкој пракси. Акцент би се, стога, требао 
ставити на изузетну важност постављања ране дијагнозе обољења, те на 
мултидисциплинарни приступ у лијечењу АС пацијената у циљу унапређења тока и 
исхода самог обољења.   
 

Стручни рад у часопису националног значаја: 

1. V.Pavlic, T. Adamovic, M. Gojkov-Vukelic, Lj. Markovic-Djuric. Laser therapy in 
burning mouth syndrome. Stomatoloski vjesnik 2014;3(2):123-8.             2x0.75=1.5 бода 

Синдром уста која горе (Burning mouth syndrome/BMS) је клиничко стање које изазива 
осјећај жарења и болних сензација у усној дупљи без значајних слузокожних 
абнормалности код пацијената. Некомплетно разумијевање етиологије и патофизиологије 
BMS-a, недостатак валидних дијагностичких критеријума и ефективних третмана су 
основни проблем за адекватно збрињавање ових пацијената. Недавно је ласеротерапија 
представљена као ефикасан терапијски модалитет за BMS, због својих аналгетских и 
антиинфламаторних потенцијала. Резултати ове студије су показали значајно смањење 
бола/симптома жарења код пацијената са BMS, али ови резултати требају бити 
интерпретирани са опрезом, јер могу представљати плацебо одговоре. Такође, различит 
сет ирадијацијских параметара кориштених ласера, те различите таласне дужине 
кориштених ласера отежавају доношење јединственог финалног закључка о 
најоптималнијој примјени ласеротерапије за BMS. 
 

2. В. Павлић, С. Цицмил. Примјена Emdogain у регенеративној пародонталној 



хирургији. Стручни билтен Коморе доктора стоматологије РС “DentalArt KDS” , 
2016:21-4.                                                                                                                   2 бода 

Пародонтопатија је хронично инфективно обољење потпорног апарата зуба 
(пародонцијума), у току ког патолошки процеси воде ка његовој постепеној, али 
прогресивној деструкцији. Узрокована је бактеријама присутним у денталном плаку, које 
изазивају запаљенску реакцију пародонталних ткива. Чак 90% становништва има неки 
облик пародонтопатије, од тога 5-20% пати од теже, док велика већина осталих пати од 
блаже/умјерене форме овог обољења. Терапија пародонтопатије се своди на нехируршку 
(отклањање узрока запаљења), и хируршку терапију (регенерација изгубљеног ткива). 
Циљ регенеративне терапије у пародонтологији је да реконструише изгубљене 
пародонталне структуре. У задње три деценије непрестано се трага за адекватним 
материјалом и процедуром за успјешну регенерацију пародонцијума. До сада су 
представљени вођена ткивна регенерација, те многобројни биоматеријали, као што су 
протеин матрикса глеђи (enamel matrix derivative/ЕМD), bone morphogenic protein, те 
плазма богата тромбоцитима. Велику пажњу јавности привлачи и употреба фактора раста, 
стем ћелија и ткивног инжињеринга у регенерацији пародонцијума. 

 

3. V. Pavlic, T. Adamovic, M. Gojkov-Vukelic, S. Dabic. Use of Er:YAG laser in 
minimally invasive soft tissue surgery. Stomatoloski vjesnik 2018;7(1):37-40.  

2x0.75=1.5 бода 

Јединствене карактеристике ласера чине овај терапијски модел минимално инвазивном 
технологијом у односу на конвенционалне доступне методе у савременој стоматологији. 
Међу различитим таласним дужинама ласера, пулсни Er:YAG ласер је сигуран и ефикасан 
за примјену како на меким, тако и на тврдим ткивима, јер не изазива претјерано 
загријавање циљног ткива, будући да је површински апсорбовани тип ласера. Стога се 
Er:YAG ласер може веома ефикасно и сигурно користити са ексцизиону биопсију, 
френектомију, аблацију, гингивектомију, гингивопластику, редукције мекоткивних 
неравнина, уклањање оперкулума као и за продужавања клиничке круне зуба. 

 

Рад у зборнику радова са међународног стручног скупа: 

1. T. Adamovic, N. Trtic, V. Pavlic, J. Lovric. Probiotics in dentistry. International 
Scientific conference Contemporary materials 2017, Бања Лука, 9-10.11.2017.  

3x0.75=2.25 бодова 
 

Пробиотици су живи микроорганизми, који примијењени у адекватној количини имају 
повољне учинке на здравље домаћина. Постоје различити типови бактерија који се 
користе као пробиотици. Најчешће кориштени пробиотици су различите врсте 
Bifidobacterium-a и Lactobacillus-a. Пробиотичке бактерије стимулишу раст „добрих 
бактерија“, а супримирају раст патогених бактерија. Пробиотици су данас широко 
проучавани, као и њихови корисни ефекти у лијечењу многих превладавајућих болести. 
Овај прегледни рад је покушај да се кратко дискутује о улози пробиотика у оралном 
здрављу. 

 



2. V. Veselinovic, R. Rudolf, N. Trtic, V. Pavlic. Modification of soft-lining denture 
materials with nanoparticles in contemporary therapy of denture stomatitis. International 
Scientific conference Contemporary materials 2017, Бања Лука, 9-10.11.2017.                                    

3x0.75=2.25 бодова 
Oсновни недостатак меких материјала за подлагање протезе је растварање 
пластификатора, материје која је одговорна за њихову еластичност. Материјал постаје 
тврд, нерезилијентан, порозан, апсорбује воду и тиме се стварају мултифакторијелни 
услови за формирање микробног биофилма и инфламаторни одговор потпорних ткива 
протезе. Инкорпорација одређених наночестица у меке материјале за подлагање омогућава 
пролонгирано антимикробно дејство или превенира адхезију биофилма чиме се протези 
омогућава самочишћење, посебно значајно код особа са физичким или психичким 
хендикепима, који нису у могућности одржавати адекватну оралну хигијену. 
Наномодификација материјала дјелује у два правца: продужава период клиничке 
ефикасности материјала, унапређујући његове перформансе и редукује акумулацију 
микробног биофилма. Тема овог прегледног рада је да се стоматолози упознају са 
савременим наномодификованим материјалима за подлагање протеза, да се представи 
њихов механизам дјеловања, као и унапређене механичке, физичке и биолошке 
карактеристике у односу на конвенционалне материјале. 
 

3. V. Veselinovic, R. Rudolf, N. Trtic, V. Pavlic, A. Cairović. Nano-modified denture base 
acrylic materials with antimicrobial properties-possibilities and limitations. International 
Scientific conference Contemporary materials 2017, Бања Лука, 9-10.11.2017.  

3x0.5=1.5 бод 
Оралне инфекцје представљају чест и озбиљан клинички проблем код носиоца мобилних 
протеза. Недостатак акрилатних материјала за израду протеза је њихова пријемчивост за 
микроорганизме и посљедично формирање микробног биофилма, што води ка развоју 
инфекција потпорних ткива базе протезе. Као ефикасно терапијско средство у борби 
против инфекција се већ дужи низ година користе антибиотици, међутим љихова 
неоправдана и прекомјерна употреба је довела до појаве бактеријских сојева резистентних 
на антибиотску терапију. Наночестице са антимикробним дејством се примјењују у виду 
површинских премаза или се дифузно инкорпорирају у сам материјал. У овом раду се 
дискутује о механизмима антимикробног дјеловања наночестица, и тренутним 
могућностима и ограничењима оваквог вида терапије. 
 
Члан комисије за полагање специјалистичког испита: 

1. Члан испитне комисије за полагање специјалистичког испита за др стом. Татјану 
Тепић-Милиновић. Специјалистишки испит организован 27. јула 2017. године на 
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1 бод 
2. Члан испитне комисије за полагање специјалистичког испита за др стом. Сњежану 
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