
 
Образац - 1 

 
 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ   
ФАКУЛТЕТ: МЕДИЦИНСКИ

  

 

ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ 
о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадника у звање 

 

I. ПОДАЦИ О КОНКУРСУ 

Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке:  
Сенат Универзитета у Бањој Луци је донио одлуку број: 01/04-2.3458/16 од 24.11.2016 
године о расписивању Конкурса за избор сарадника за ужу научну област Патолошка 
физиологија, који је расписан у „Гласу Српске“ 07.12.2016. године. 
 
Ужа научна/умјетничка област: 
Патолошка физиологија 
 
Назив факултета: 
Медицински факултет Бања Лука  
 
Број кандидата који се бирају 
Jeдан кандидат (1) 
 
Број пријављених кандидата 
Два (2) 
 
Датум и мјесто објављивања конкурса: 
07.12.2016. године у дневном листу "Глас Српске" - Бања Лука    
 
Састав комисије: 

a) Др Нела Рашета, ванредни професор, ужа научна област: Патолошка физиологија,  
Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци, предсједник 
 
b) Др Дарко Голић, ванредни професор, ужа научна област: Патолошка физиологија, 
Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци , члан 
 
c) Др Мирјана Ђерић, редовни професор, ужа научна област: Патолошка физиологија; 
Медицински факултет Универзитета у Новом саду, члан 
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Пријављени кандидати 
 Два кандидата:   

1. Татјана Миливојац 
2. Снежана Бургић-Пејић 

 

I 

I.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

Први кандидат 

а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Татјана  (Марко и Милка) Миливојац  
Датум и мјесто рођења: 28. 05.1976. године, Дрвар, БиХ  
Установе у којима је био запослен: Од 2003. године запослена на Медицинском 

факултету у Бањој Луци, катедра за 
Патолошку физиологију; 2012. године бирана 
у звање вишег асистента, ужа научна област 
Патолошка физиологија;  

Радна мјеста: Сарадник на катедри за Патолошку 
физиологију 
Асистент  на катедри за Патолошку 
физиологију 
Виши асистент на катедри за Патолошку 
физиологију 

Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

Комора доктора медицине,члан; 
Удружење педијатара РС, члан;  

 
 
 
 

 

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

Луци 
Звање: доктор медицине 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2003. године  
Просјечна оцјена из цијелог студија: 8,69 

Постдипломске студије: 
Назив институције: Медицински факултет Универзитета у Бањој 

Луци  
Звање: Магистар медицинских наука 
Мјесто и година завршетка:  

Бања Лука, 2011. године  
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Наслов завршног рада: "Утицај мањка витамина Д на промјене нивоа 
калција и паратиреоидног хормона у 
постменопаузалној остеопорози" 

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Патолошка физиологија 

Просјечна оцјена: 10,0 
Докторске студије/докторат:                         
Назив институције: -- 
Мјесто и година одбране докторске 
дисертације: 

-- 

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

-- 

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

2003-2004   Сарадник на катедри за 
Патолошку физиологију 
2004- 2012  Асистент на катедри за 
Патолошку физиологију 
2012- сад   Виши асистент на катедри за 
Патолошку физиологију 

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

 
                                                                                                                                         

1.1 Научни радови на научном скупу међународног значаја, штампани у цјелини (5 
бодова) 
 

1.1.1 Milorad Vujnić, Milijan Kalušević, Alma Prtina, Tatjana Milivojac, Nela Rašeta, Vlado 
Đajić, Budimka Novaković.  Abdominalna gojaznost i hiperglikemija u metaboličkom sindromu, 
Zbornik radova,Međunarodna konferencija “Valorizacija i očuvanje potencijala  Podunavlja” 
Banjaluka; 2009: 288-298.  
 

                                                                                                             0,30 x 5 = 1,5 бод 
 

1.2 Научни радови на научном скупу међународног значаја штампани у зборнику 
извода радова (3 бода) 

 
1.2.1 A. Prtina, D. Prtina, S. Gajić, N. Bajić, Đ. Čejić, T. Milivojac, M. Vujnić. Uticaj 
hiperbarične oksigenoterapije na dinamiku glukoze u krvi,Scripta medica, Radovi i sažeci sa prvog 
kongresa doktora medicine Republike Srpske,Teslić,2007, pp 161. 
                                                                                                                      0,30 x 3 = 0,9 бодова 
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1.2.2 Grabež M, Prtina A, Kalušević M, Novaković B, Milivojac T. Učestalost metaboličkog 
sindroma kod zdravstvenih radnika u službi porodične medicine Doma zdravlja Banjaluka. 
Zbornik sažetaka Drugi međunarodni kongres“Ekologija, zdravlje,rad, sport“:Banja Luka 2008: 
99-100. 

                                                                                                              0,50 x  3 = 1,5 бод 
 

1.2.3  Prtina A, Grabez M, Kalušević M, Novaković B, Milivojac T, Vujnic M.Prevalence of the 
Metabolic Syndrome Among Medical Workers in Banja Luka, 5th Metabolic Syndrome, type II 
Diabetes and Atherosclerosis congress.Marrakesh 2008.pp.92.                                          

                                                                                                                       0,3 x 3 = 0,9 бодова 

 

1.2.4 Rašeta N, Aksentić V, Grubiša S, Milivojac T, Pejičić S. Vitamin D kod žena sa 
postmenopauzalnom osteoporozom. 10.Kongres fizijatara Srbije sa međunarodnim učešćem. 
Balneoclimatologija 2010; 34(1): 102-105. 

                                                                                                                       0,50 x 3 = 1,5 бод 

 
1.3 Реализован национални пројекат у својству сараднику на пројекту (1 бод)  
 
1.3.1 Kalušević M, Novaković B, Prtina A, Grabež M, Milivojac T, Vujnić M.  Učestalost 
metaboličkog sindroma kod zdravstvenih radnika grada Banja Luka, Ministarstvo za nauku i 
tehnologiju RS 2007/8. 

                                                                                                                                 1 бод 
 

 
                                                                                                                                 

 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА                                                                                        7,3 бода            
2. Радови послије последњег избора/реизбора 
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава  сврстаних  по категоријама из члана 19. или 
члана 20.) 
 
2.1 Оригинални научни рад у научном часопису meђународног значаја (10 бодова)  
 
2.1.1 Tatjana Milivojac, Nela Rašeta, Vera Aksentić, Milkica Grabež. Impact of vitamin D 
deficiency on fluctuation of calcium and parathyroid hormone in posmenopausal osteoporosis, 
Sportlogia, Vol. 11, No. 1, pp. 11-26, 2015. 
 
Аутори се у овом раду  баве испитивањем утицаја витамина Д на промјене нивоа 
калцијума и паратиреоидног хормона у постменопаузалној остеопорози. Иако се 
дефицијенција витамина Д може наћи у било којој животној доби, најчешће се налази код 
жена са постменопаузалном остеопорозом и код старијих жена. Статус витамина Д се 
одређује мјерењем концентрације 25 (OH) D, a поремећаји стауса витамина Д се могу 
манифествовати као инсуфицијенција, дефицијенција и хипервитаминоза витамина Д. 
Прихваћено је да вриједности 25 (OH) D  изнад  75 nmol / L су довољне да спријече 
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настанак секундарног хиперпаратиреоидизма. Циљ ове студије је био  да се одреди 
статус витамина Д, ниво паратиреоидног  хормона  и калцијума код жена са 
новодијагностикованом постменопаузалном остеопорозом, и да се вриједности упореде  
са истим параметрима мјереним код жена без остеопорозе, те да се утврди постоји ли 
корелација између нивоа витамина Д и  других мјерених параметара. Студијом је 
обухваћено 85 жена у постменопаузи којима је учинјен скрининг на остеопорозу мјерењем 
минералне коштане густине лумбалне кичме и кука користећи  DXA методу. Од њих, код 
50 жена је установљено да имају остеопорозу док је  35 жена имало уредне вриједности 
DXA-е. Резултати су показали високу инциденцу дефицијенције витамина Д код жена у 
постменопаузи, која је сигнификантно већа код жена са остеопорозом. Вриједности 
паратиреоидног хормона се биле веће а јонизованог калцијума мање код жена са 
остеопорозом, и постоји негативна корелација између 25 (OH) D и паратиреоидног 
хормона. Такођер, испитивани су и најчешћи фактори ризика за остеопоротичну 
фрактуру код постменопаузалних жена. Резултати су показали да су  рана менопауза и 
претходни преломи најчешћи фактори ризика. 

 
                                                                                                       0,75 x 10 = 7,5 бодова
 

2.1.2  B. Mirjanic-Azaric, Z. Jelic-Ivanovic, A. Zeljkovic, J. Vekic, G. Jurgens, T. Milivojac, S. 
Avram, J. Coric, J. Marc, D. Cerne, Atorvastatin pleiotropic effects on stable angina patients: 
evidence by analysis of high-density lipoprotein size and subclasses, and plasma mRNA., 
JOURNAL OF MEDICAL BIOCHEMISTRY, Vol. 34, pp. 314-322, 2015. 
 
У овом раду, аутори се баве испитивањем плејотропних ефеката аторвастатина код 
пацијената са стабилном ангином пекторис, атеропротективних биолошких особина 
липопротеина велике густине (ХДЛ) и  анализом плазматске мРНА која може да се 
користи за испитивање плеjотропних ефеката статина ин виво, као ново аналитичко 
средство за неинвазивну процјену експресије гена у зиду крвног суда. Циљ студије је био да 
се процјене плеjотропни ефекти аторвастатина код пацијената са стабилном ангином са 
високо ризичним вриједностима (група А) у односу на пацијенте са граничним и пожељним 
вриједностима ХДЛ холестерола (ХДЛ-Ц) (група Б).Четрдесет три пацијента са 
стабилном ангином су примала терапију аторвастатином (20 мг/дан) 10 недјеља. 
Испитивана су три гена значајна за плеjотропно дјеловање статина: интрацелуларни 
адхезиони молекул-1, хемокин (Ц-Ц мотиб) лиганд 2 i катепсин С и процјењивани су ефекти 
аторвастатина на величину и расподјелу ХДЛ субфракција помоћу електрофорезе на 
полиакриламидном градијент гелу. У групи А, послије терапије, ХДЛ-Ц концентрација се 
значајно повећала, али не и у групи Б. Аторвастатин је снизио плазматски ниво хемокин 
(Ц-Ц мотив) лиганда 2 и интрацелуларног адхезионог молекула -1 мРНА у обе групе, али 
није промјенио плазматски ниво гена за катепсин С. Само у групи А, укупни билирубин је 
показао негативну корелацију са геном за катепсин С прије започињања терапије и 
значајан пораст након терапије аторвастатином. ХДЛ-Ц и билирубин могу бити 
обећавајући терапијски циљеви у лијечењу кардиоваскуларних болести. Анализа слободне 
мРНА у плазми може постати корисно средство за процјену плеjотропног дјеловања 
статина. 
                                                                                                                    0,30 x 10 = 3 бода 
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2.2Оригинални научни рад у водећем научном часопису међународног значаја (12 
бодова) 
 
2.2.1 B. Mirjanic-Azaric, J. Vekic, A. Zeljkovic, Z. Jelic-Ivanovic, M. Djeric, T. Milivojac, U. 
Pecar Fonovic, J. Marc, J. Kos, D. Cerne, Interrelated cathepsin S-lowering and LDL subclass 
profile improvements induced by atorvastatin in the plasma of stable angina patients, JOURNAL 
OF ATHEROSCLEROSIS AND THROMBOSIS, Vol. 21, pp. 868-877, 2014. 
 
У овом раду аутори се баве испитивањем  утицаја аторвастатина на  међусобну 
повезаности катепсина С и метаболизма липопротеина, код пацијената са стабилном 
ангином пекторис. Претпостављено је да, код пацијената са стабилном ангином 
пекторис, терапија аторвастатином снижава концентрације катепсина С (ЦТСС) , што 
је одређено неинвазивном методом анализом плазме. Поред тога, посматрана је 
вриједност величине и подврсте ХДЛ И ЛДЛ липопротеина. Укупно је 43 болесника са 
стабилном ангином добило терапију аторвастином (20мг/дан, 10 сецмица). Прије и након 
третмана, мјерене су вриједности ЦТСС мРНА, ЦТСС протеина и ЦТСС активности, као 
и нивои и подврсте ЛДЛ и ХДЛ.  
Аторвастатин није довео до промјене вриједности ЦТСС мРНА, али је смањио 
вриједности концентрације и активности ЦТСС у плазми. Повећање концентрације и 
активности ЦТСС-а је повзано са повећаном концентрацијом атерогеног ЛДЛ-а те 
смањеном концентрацијом доминантног ЛДЛ, те повишењем процента малих, густих ЛДЛ 
партикула. Ефекат смањења ЦТСС-а аторвастатином био је паралелан са побољшањем 
ЛДЛ профила, те се за промјене установило да су међусобно повезане. Истовемено 
повезане промјене ЦТСС и ЛДЛ профила су пронеђене само код пацијената са ЛДЛ 
фенотипом  Б (са доминантним промјером ЛДЛ молекуле ≤ 25.5 nm на почетку 
испитивања). У овој подгрупи, смањенње вриједности ЦТСС мРНА такођер је у корелацији 
са смањењем пропорције малих, густих ЛДЛ партикула). Доказано је да се смањење ЦТСС 
и побољшање профила ЛДЛ подврсте у плазми пацијената са ЛДЛ фенотипом Б са 
стабилном ангином дешавају истовремено те су међусобно повезани. 
 
                                                                                                                                   0,30 x 12 = 3,6 бодова 

 
 2.3Научни  рад на  скупу  националног  значаја штампан у зборнику извода радова (1 
бoд)  

 
2.3.1 Milorad Vujnić, Vesna Paleksić, Nela Rašeta, Tanja Milivojac, Аlma Prtina, Ognjen 
Perazić. Prisustvo metaboličkog sindroma kod pacijenata na sistematskom pregledu u ambulanti 
medicine rada. Zbornik sažetaka i izabranih radova u cjelini.  Četvrti kongres doktora medicine 
Republike Srpske sa međunarodnim učešćem. Teslić; 2015: 37-38. 
 

                                                                                                                                0,30 x 1=0, 3 бода
 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                     14,4  бода 
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г) Образовна дјелатност кандидата: 
1 Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  сврстаних по категоријама из 
члана 21.)                                                                                                                         

                                                                                                                        
1.1  Други облици међународне сарадње (конференције, скупови, радионице, едукације 
у иностранству) 
 
1.1.1 Увјерење о учешћу на радионици „ Како се пише научни чланак“, Министарство  
здравља Републике Србије; Институт за онкологију и радиологију Србије; КБЦ Земун-
Београд, Земун 2006.     

                                                                                                                              3 бода 
 
                                                                                                                                                   
                                                                             
 УКУПАН БРОЈ БОДОВА                                                                                           3 бода           
2 Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора  
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број бодова сврстаних по 
категоријама из члана 21.) 
 
 
 

2.1 Вредновање наставничких способности 
Мр сц. мед. Татјана Миливојац ради у својству сарадника и асистента на Катедри за 
Патолошку физиологију од 2003 године, те у својству Вишег асистента од 2012 године. 
Веома успјешно  учествује у организацији и извођењу практичне наставе, семинара и 
консултација на 4 студијска програма Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци 
(медицина, стоматологија, фармација и здравствена њега). 
Учествовала при изради дипломских радова студената другог циклуса као коментор. Била је 
члан Комисије за одбрану завршног рада другог циклуса  студентских радова: 
1.Вуковић Нада, "Прогностички значај хипокалцијемије код акутног некротизирајућег 
панкреатитиса", одбрањен фебруара 2015 год; члан комисије.                                  
                                                                                                                                            1 бод 
2.  Дулић Милица, "Улога витамина Д у метаболизму кости, инсулинској осјетљивости и 
имуномодулацији", одбрањен децембра 2015 год; члан комисије.                
                                                                                                                                                 1 бод       
3. Рауш Тамара, "Остеопороза", одбрањен фебруара 2016 год; члан комисије.         1 бод 
 
                                                                                                                           укупно   3 бода 
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Увидом у анкету студената Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци, за 
оцјењивање наставног процеса наставника и сарадника за академску 2011/12, 2013/14 и 
2014/2015 годину, Mр Tатјана Миливојац, виши асистент, 
оцјењена је просјечном оцјеном 4,48                                                                      10 бодова           
                                                                                                                                                                
                                    
                                                                                                                              
 
                                                                                                                           
УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                    13 бодова 
 
 
 
д) Стручна дјелатност кандидата: 

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

 
                                                                                       

 
 
 УКУПАН БРОЈ БОДОВА                                                                                        0 бодова 

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

2.1 Oстале професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета које 
доприносе повећању угледа универзитета 
2.1.1. Certficate of Complettion, American Heart Association, BLS for Healthcare Providers (CPR 
and AED) Program,April 2012, Teslic, Bosnia and Herzegovina. 

  2 бода 
2.1.2  Certificate of Completion, Association of  Neonatologists and Intensivists og the Federation 
of Bosnia and Herzegovina, Course in Neonatal Resuscitation Training, November 2012, 
Banjaluka,Bosnia and Herzegovina.                 
 2 бода 
2.1.3 Uvjerenje o učešću , Hrvatska proljetna pedijatrijska skola, Hrvatsko pedijatrijsko drustvo i 
Hrvatsko drustvo za skolsku i sveucilisnu medicinu, april 2016, Split, Hrvatska 
                                                                                                                                                 2 бода 
2.1.4 Uvjerenje o učešću, Pedijatrijski dani Srbije, Udruzenje pedijatara Srbije,  jun 2016, Zlatibor, 
Srbija. 

                                                                                                                                   2 бода  
                                                                                                              

                                                                                                                           
 

                                                                                                                                              
УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                            8  бодова 
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УКУПНА НАУЧНА, СТРУЧНА И ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 
 
 
Дјелатност 
 
 

Прије посљедњег 
избора 

Послије посљедњег 
избора 

Просјечна оцјена у току I 
и II циклуса студија 

-- 93,45 

Научна 7,3 14,4 
Образовна 3 13 
Стручна 0 8 

 
Укупан број бодова 

 
10,3 

 
128,85 
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Други кандидат 
 

а) Основни биографски  подаци  

Име (име оба родитеља) и презиме: 
Снежана (Боро и Јелисавка) Бургић-
Пејић 

Датум и мјесто рођења: 11.01.1988. год., Бања Лука 

Установе у којима је био запослен: 
2014-2014 ДЗ "Младен Стојановић", 
Лакташи 
2014-2015 ЗУ"Призма Дент"Бањалука 

Радна мјеста: Доктор стоматологије 
Научна/умјетничка област:  

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима: 
 
 
  
б) Биографија, дипломе и звања: 
Основне студије 

Назив институције: Медицински факултет Универзитета у 
Бањој Луци,  

Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2013 
Просјечна оцјена: 8,02 
Постдипломске студије: 
Назив институције: --- 
Звање: --- 
Мјесто и година завршетка: --- 
Наслов завршног рада: --- 
Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

--- 

Просјечна оцјена: --- 
 

Докторска дисертација  
Мјесто и година одбране докторске 
дисертација: 

--- 

Назив дисертације: --- 
Ужа научна/умјетничка област: --- 
  

Претходни избори у наставна и научна звања (институција, звање, период) 
 
Није бирана у наставна и научна звања до сада 
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в)Научна/умјетничка дјелатност  
кандидата 
 
 
1.Радови прије посљедњег избора/реизбора 
(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 19. или члана 20.) 

 
 

                                                                                                                        0 бодова 
2. Радови послије последњег  избора/ реизбора 
(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 33. или члана 34.) 

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

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

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

 

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

 

 0 бодова 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА  0 бодова 
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УКУПНА НАУЧНА, СТРУЧНА И ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 
 
 
Дјелатност 
 
 

Прије посљедњег избора Послије посљедњег 
избора 

Просјечна оцјена у 
току I  и II циклуса 
студија 

8,02 - 

Научна  0 0 
 

Образовна  0 0 

Стручна 0 0 
 

Укупан број бодова 80,2 0 
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