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УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ   

ФАКУЛТЕТ: МЕДИЦИНСКИ 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 01/04-2.917/17, Сенат Универзитета у Бањој Луци, 29.03.2017.год. 

 

Ужа научна/умјетничка област: 

Физикална медицина и рехабилитација 

 

Назив факултета: 

Медицински факултет 

 

Број кандидата који се бирају 

Један (1) 

 

Број пријављених кандидата 

Један (1) 

 

Датум и мјесто објављивања конкурса: 

29.03.2017. године, Дневни лист „Глас Српске“ и интернет страница Универзитета у Бањој 

Луци 

 

Састав комисије: 

а) Др Славица Јандрић, редовни професор, ужа научна област Физикална медицина и 

рехабилитација, Медицински факултет  Универзитетa у Бањој Луци, предсједник 

б) Др Милица Лазовић, редовни професор, ужа научна област Физикална медицина и 

рехабилитација, Медицински факултет Универзитетa у Београду, члан 

в) Др Гордана Стефановски, ванредни професор, ужа научна област Физикална 



медицина и рехабилитација, Медицински факултет Универзитетa у Бањој Луци, 

члан 

 

Пријављени кандидати 

1. Др sc. мед.Татјана Ножица - Радуловић, виши асистент 

II. ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

                                                 Први кандидат 

 

а) Основни биографски подаци : 

Име (име оба родитеља) и презиме: Татјана (Љиљана и Мирко) Ножица –  

Радуловић 

Датум и мјесто рођења: 8.12.1971, Дервента 

Установе у којима је био запослен: – Медицински факултет, Универзитета у 

Бањалуци, Катедра за микробиологију и 

имунологију;  

– Завод за физикалну медицину и 

рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“, 

Бањалука 

Радна мјеста: Специјализант Завода; специјалиста, а 

затим и шеф  Одјељења за 

рехабилитацију пацијената са 

реуматолошким, постоперативним и 

посттрауматским стањима 

Чланство у научним и стручним 

организацијама или удружењима: 

– Удружење физијатара РС 

– Члан Медитеранског форума за 

физикалну медицину и рехабилитацију -

– Друштво доктора РС 
– Комора доктора медицине РС 

  

б) Дипломе и звања: 

Основне студије 

Назив институције: Медицински факултет Универзитета у 

Београду 

Звање: Доктор медицине 

Мјесто и година завршетка: Београд, 1996. 

Просјечна оцјена из цијелог студија: 8,37 

Постдипломске студије: 

Назив институције: Медицински факултет, Универзитета у 

Бањалуци 

Звање: Магистар медицинских наука 

Мјесто и година завршетка: Бањалука, 1999. 

Наслов завршног рада: “Рехабилитација болесника са тоталном 



ендопротезом кука” 

Научна/умјетничка област (подаци из 

дипломе): 

Физикална медицина и рехабилитација 

Просјечна оцјена: 9,5 

Докторске студије/докторат: 

Назив институције: Медицински факултет, Универзитета у 

Бањалуци 

Мјесто и година одбране докторске 

дисертација: 

Бањалука, 2015.год. 

Назив докторске дисертације: „Квалитет живота пацијената након 
имплантације тоталне ендопротезе кољена и 
медицинске рехабилитације“ 

Научна/умјетничка област (подаци из 

дипломе): 
Физикална медицина и рехабилитација 

Претходни избори у наставна и научна 

звања (институција, звање, година избора) 

1997. Асистент –  Медицински факултет, 

Универзитета у Бањалуци, Катедра за 

микробиологију и имунологију;  

2009. Виши асистент, Катедра за физикалну 

медицину и рехабилитацију, Медицински 

факултет, Универзитета у Бањалуци 

2015. Виши асистент (реизбор), Катедра за 

физикалну медицину и рехабилитацију, 

Медицински факултет, Универзитета у 

Бањалуци 

 

 

 

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 часопису националног значаја 

 

1. Dženanović Dž, Basić KN, Ljuca F, Kikanović S, Nožica – Radulović Т. Evaluation of the 

effect of physical therapy for knee osteoarthritis using Womac index. HealthMED 2011; Vol 5 

(3):654-659 

3 бода 

 

2. Ножица –  Радуловић Т,  Бућма  Т,  Станковић  Ј,  Сладојевић  И.  Значај  стационарне  

физикалне терапије   и   рехабилитације   на   квалитет   живота   пацијената   након   

уградње   тоталне ендопротезе зглоба кука. Биомедицинска истраживања, 2013; 4(2):30-37. 

 

4,5 бодова 

 

 

 



Научни рад на скупу међународног значаја, штампан у зборнику радова 

 

1. Стојковић ТЉ, Папић СЂ, Ножица Т, Гајић А. Пораст броја обољелих од мултипле 

склероза у послијератном периоду. Конгрес ратне медицине са међународним учешћем 

(ратне и поратне посљедице), Бањалука, 23. – 27. мај 2001; 127 – 132.     

                                                                                                                                            2,25 бода 

 

2. Стојковић ТЉ, Папић СЂ, Ножица Т, Гајић А. Утицај ратних догађања на помјерање  

добне границе пацијената на рехабилитацији због посљедица можданог удара. Конгрес 

ратне медицине са међународним учешћем (ратне и поратне посљедице), Бањалука, 23. – 

27. мај 2001; 121 – 126.          

                                                                                                                                            2,25 бода  

 

3. Марјановић Б, Мајсторовић Б, Шолаја В, Ножица Т. Примјена ортоза и ортопедских 

помагала у лијечењу дјетета са артрогрипозом. Трећи физијатријски дани Србије и Црне 

Горе, Лепенски Вир, 10. – 14. септембар 2003.  

                                                                                                                                          1,5 бодова  

 

4. Živanić D, Talić T, Majstorović B, Nožica RT. CDPT in treatement of lymphoedema. In: 

Proceedings. 4th ISPO Central and Easthern European Conference 5th Congress of Serbia and 

Montenegro physiatrists, Beograd, 28. september –1. october, 2005.  

                                                                                                                                            2,25 бода  

 

5. Jandrić S, Nožica RT, Aksentić SV. Assesment of quality of life of patients with total hip 

arthroplasty. In: Proceedings. 4th ISPO Central and Easthern European Conference 5th Congress 

of Serbia and Montenegro physiatrists, Beograd, 28. september – 1.october, 2005; 75.  

                                                                                                                                                 3 бода  

 

6. Jandrić S, Nožica RT, Prtina D, Spasojević G. Early patient out come after total hip 

arthroplasty. Kongres reumatologa Srbije i Crne Gore, Beograd, 2005. 

                                                                                                                                            2,25 бода 

 

7. Jandrić S, Nožica RT. Assessment of Quality of Life of Patients With Total Hip Arthoplasty. 

Am J Phys Med and Rehabil 2006 mart; Volumen (85) 

                                                                                                                                                 3 бода  

  

8. Манојловић С, Бијељац С, Талић Г, Палија С, Ристановић А, Ножица Т, Гајић А. 

Имплантација бесцементне ацетабуларне компоненте капе код инсуфицијентних 

ацетабулума. Scr Med 2007; 1 Supll 1: 7. 

                                                                                                                                              0,6 бода 

 

9. Манојловић С, Бијељац С, Талић Г, Палија С, Ристановић А, Ножица Т, Гајић А. 

Протокол алоартропластке кука у Заводу за физикалну медицину и рехабилитацију „Др 

Мирослав Зотовић“ Бања Лука. Scr Med 2007; 1 Supll 1: 8. 



                                                                                                                                              0,6 бода 

 

10. Манојловић С, Бијељац С, Јовичић Ж, Палија С, Цвијић П, Кузмановић Б, Ножица Т. 

Успостављање функције зглоба кољена након лијечења туберкулозе кољена. Scr Med 

2007; 1 Supll 1: 7. 

                                                                                                                                              0,6 бода  

 

11. Бијељац С, Манојловић С, Талић Г, Палија С, Ристановић А, Ножица Т, Гајић А. 

Артроскопска хирургија кољена. Scr Med 2007; 1 Supll 1: 7. 

                                                                                                                                              0,6 бода  

 

12. Бијељац С, Манојловић С, Талић Г, Палија С, Ристановић А, Ножица Т, Гајић А. 

Протокол алоартропластике кољена у Заводу за физикалну медицину и рехабилитацију 

„Др Мирослав Зотовић“ Бања Лука. Scr Med 2007; 1 Supll 1: 7. 

                                                                                                                                              0,6 бода 

 

13. Палија С, Манојловић С, Талић Г, Бијељац С, Ристановић А, Ножица Т, Гајић А. Прва 

искуства у примјени минимално инвазивне хирургије кука у Заводу за физикалну 

медицину и рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“ Бања Лука. Scr Med 2007; 1 Supll 1: 7. 

                                                                                                                                         

                                                                                                                                              0,6 бода 

 

14. Nožica RТ, Stanković J, Krčum MB, Vujaković S, Savičić D, Popeskov S, Bućma T, Babić 

B. Quality of life in rehabilitated patients with secondary coxarthrosis before and afetr total hip 

replacement. 5th World Congress of the ISPRM, Istanbul, 13 – 17. june 2009. 

 

0,9 бодова 

 

15. Слуњски Л, Ножица РТ, Манојловић С. Превенција падова и исход рехабилитације 

код пацијената након фрактуре врата бутне кости. 1. Конгрес радних терапеута Србије, 

септембар, Београд, 2009. 

2 бода 

 

16. Попесков С, Јандрић С, Крчум МБ, Савичић Д, Вујаковић С, Бућма Т, Ножица РТ, 

Курузовић Љ. Исход рехабилитације након оперативног лијечења руптуре Ахилове тетиве 

код пацијента са ентезопатијом.  Конгрес реуматолога  са међународним  учешћем , 

Суботица, септембар 2009. 

0,9 бодова 

 

17. Nožica RT, Stanković J, Jovičić N, Milić KB, Majstorović N. Correlation between quality of 

life with the range of motion of the knees in rehabilitated patients after bilateral total knee 

replacement. 8th Mediterranean PRM Congress, Limassol, Cyprus, 29.09. –  02.10.2010; 170. 

1,5 бодова 

 



18. Babić B, Jandrić S, Krčum MB, Nožica RT, Kuruzović Lj, Balaban S. Influence of physical  

therapy    on  a  range  of  motion  and  respiratory  index  at  patients  with ankylosing 

spondylitis. 10. Kongres fizijatara Srbije sa međunarodnim učešćem, Kladovo 02 – 05 jun 2010; 

176-7. 

0,9 бодова 

 

19. Ножица РТ, Станковић Ј, Милић КБ, Вујаковић С, Курузовић Љ, Јанковић Д. 

Квалитет живота рехабилитованих болесника са имплантираном тоталном ендопротеза 

оба кољена. 10. Конгрес физијатара Србије са међународним учешћем, Кладово 02 – 05 

јун 2010;117-8. 

0,9 бодова 

 

20. Попесков  С, Јандрић  С, Крчум  МБ,  Савичић  Д, Вујаковић  С,  Ножица РТ.  Значај 

физикалне терапије и рехабилитације за функционални опоравак болесника са 

реуматоидним артритисом.10. Конгрес физијатара Србије са међународним учешћем. 

Кладово, 02 – 05 jun,2010;184. 

0,9 бодова 

 

21. Babić  B,  Jandrić  S,  Krčum  B,  Nožica RT,  Kuruzović  LJ.  Physical  agents  in 

rehabilitation of patients with ankylosing spondylitis.Treći   kongres fizijatara i Prava ISPO 

konferencija BiH sa međunarodnim učešćem, Tuzla, 27. – 30. oktobar 2010;32 – 3. 

1,5 бодова 

 

22. Nožica RT, Stanković J, Majstorović N, Vujaković S, Milić KB. Outcome of postoperative 

stationary comprehensive physical therapy and medical rehabilitation in patients with total hip 

replacement. Treći kongres fizijatara i Prva ISPO konferencija BiH sa međunarodnim učešćem, 

Tuzla, 27. – 30.oktobar 2010; 124  –  5. 

1,5 бодова 

  

23. Nožica RТ, Stanković J, Majstorović N,Vujaković S, Milić KB. Quality of life in patients  

with     total  hip  replacement.  Treći     kongres  fizijatara  i  Prava     ISPO konferencija BiH  sa 

međunarodnim učešćem, Tuzla, 27. – 30. oktobar 2010;126 –  7. 

1,5 бодова 

 

24. Слуњски Л, Ножица РТ, Манојловић С. Исход рехабилитације код старије популације 

након фрактуре врата бутне кости. Трећи конгрес физијатара и Прва ИСПО конференција 

БиХ са међународним учешћем, Тузла, 27. –  30. октобар 2010; 307 – 8. 

3 бода 

 

25. Боројевић Н, Ножица РТ. Модалитети техника Марије Монтесори код рехабилитације 

пацијената   са   реуматоидним   артритисом.   Трећи   конгрес   физијатара   и   Прва   

ИСПО конференција БиХ са међународним учешћем, Тузла, 27. – 30.октобар 2010;354 –  

5. 

3 бода 

 



26. Ножица РТ, Станковић Ј, Мајсторовић Н, Манојловић С, Милић КБ, Јовичић Н. Значај 

организоване  рехабилитације  код  пацијената  са  вјештачким  зглобом  кука.  Једанести 

конгрес физијатара Србије са међународним учешћем. Златибор, мај 2011 

  

0,9 бодова 

  

27. Станковић Ј, Мајсторовић Н, Вујаковић С, Ножица РТ, Курузовић Љ, Милић КБ. 

Значај свеобухватне   рехабилитације   код   пацијената   са   дегенеративним   обољењима   

Л-С сегмента  кичменог  стуба.  Једанести  конгрес  физијатара  Србије  са  међународним 

учешћем. Златибор, мај 2011. 

0,9 бодова 

 

28. Ножица РТ, Манојловић С, Станковић Ј, Мајсторовић Н, Милић КБ. Функционални 

статус и квалитет живота пацијената са вјештачким зглобом кука. Други конгрес доктора 

медицине са међународним учешћем. Теслић, јуни 2011;38. 

 

1,5 бодова 

 

29. Manojlović S, Bijeljac S, Jovičić Ž, Palija S, Nožica RT. To retain or to sacrifice intact LCP 

in primary  knee aloarthroplasty? Други конгрес доктора медицине са међународним 

учешћем. Теслић, јуни 2011; 68. 

1,5 бодова 

 

30. Palija  S,  Manojlović  S,  Bijeljac  S,  Jovičić  Ž,  Nožica RT.  Implantation  of  the 

cementless  acetabular  cup  in insufficient  acetabulum  – our  results.  Drugi  Други конгрес 

доктора медицине са међународним учешћем. Teslić, juni 2011; 62. 

1,5 бодова 

 

31. Манојловић С, Бијељац С, Јовичић Ж, Талић Г, Ножица РТ. Тотална ендопротеза 

кољена – наше искуство  на 800  имплантација.  Други конгрес доктора медицине са 

међународним учешћем.  Теслић,  јун 2011; 58. 

1,5 бодова 

 

32. Manojlović S, Bijeljac S, Palija S, Cvijić P, Nožica RT. Primary total replacement in cases 

of high luxation of the hip in adults. Други конгрес доктора медицине са међународним 

учешћем. Teslić, juni 2011;59. 

1,5 бодова 

 

33. Ножица РТ, Станковић Ј, Нуждић Н. Квалитет живота пацијената са обостраним 

тоталним ендопротезама  кукова и пацијената са обостраним тоталним ендопротезама  

кољена. Четврти  Конгрес  физијатара  Босне  и Херцеговине  са међународним  учешћем.  

Бања Лука, септембар 2012;401 – 2. 

3 бода 

 



 

34. Нуждић Н, Ножица РТ, Станковић Ј, Вујаковић С, Пејић А. Резултати лијечења 

комплексног регионалног болног синдрома пацијенткиње након интраартикуларног 

прелома   палчане   кости.   Четврти   Конгрес   физијатара   Босне   и   Херцеговине   са 

међународним учешћем. Бања Лука, септембар 2012; 412 – 3. 

1,5 бодова 

 

35. Станковић Ј, Нуждић Н, Ножица РТ, Вујаковић С. Резултати рехабилитације жена и 

мушкараца са дијагнозом лумбосакралног синдрома. Четврти Конгрес физијатара Босне и 

Херцеговине са међународним учешћем. Бања Лука, септембар 2012; 67 – 8. 

2,25 бодова 

 

36. Јовичић Ж, Јандрић С, Ножица РТ, Драгичевић ЦД, Талић Г. Оперативно лијечење 

дегенеративних обољења зглоба кука. Четврти Конгрес физијатара Босне и Херцеговине 

са међународним учешћем. Бања Лука, септембар 2012; 72. 

1,5 бодова 

 

37. Манојловић  С,  Ножица РТ,  Драгичевић  ЦД,  Талић  Г.  Хирушки  третман  

гонартрозе. Четврти  Конгрес  физијатара  Босне  и Херцеговине  са међународним  

учешћем.  Бања Лука, септембар 2012; 73. 

 2,25 бодова 

 

38. Бијељац С, Ножица РТ, Мајсторовић Б, Драгичевић ЦД, Талић Г.Артроскопско 

лијечење повреда кољена.   Четврти Конгрес физијатара Босне и Херцеговине са 

међународним учешћем. Бања Лука, септембар 2012; 403. 

1,5 бодова 

 

39. Ножица РТ,  Манојловић  С,  Станковић  Ј,  Мајсторовић  Н.  Исход  примјењене 

постоперативне стационарне свеобухватне физикалне терапије и медицинске 

рехабилитације код болесника са вјештчким зглобом кука. Трећи конгрес Српске 

ортопедске- трауматолошке асоцијације (СОТА). Златибор 10. – 13. октобар 2012. год. 

 

2,25 бодова 

 

40. Ножица РТ, Станковић Ј, Нуждић Н, Манојловић С. Квалитет живота пацијента са 

обостраним тоталним ендопротезама кукова и пацијената са обостраним тоталним 

ендопротезама  кољена.  Први  ортопедско-трауматолошки  дани  Црне  Горе  са 

међународним учешћем. Бечићи, 25. –  27. октобар 2012. год. 

 

2,25 бодова 

 

41. Драгичевић ЦД, Бијељац С, Манојловић С, Ножица РТ. Изокинетичко тестирање 

након реконструкције   предњег   укрштеног   лигамента   кољена-   потреба   или   тренд?   

Први ортопедско-трауматолошки  дани  Црне  Горе  са  међународним  учешћем.  Бечићи,  

25. – 27.октобар 2012. год. 



2,25 бодова 

 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 74,15 

Радови послије последњег избора/реизбора 

(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава  сврстаних  по 

категоријама из члана 19. или члана 20.) 

1.Оригинални научни рад у научном часопису међународног значаја 

 

1. 1.Dragicevic CD,  Bijeljac S,  Palija S, Talic G,  Nožica RT, Glogovac KM, Manojlovic S. 

Isokinetic Testing in Evaluation Rehabilitation Outcome After ACL Reconstruction. Med Arch. 

2015; 69(1): 21 – 23.  

 

У рехабилитацији пацијената након реконструкције предњег укрштеног лигамента кољена користе 

се различити протоколи. Изокинетичко тестирање као објективан начин евалуације динамичке 

стабилности кољена омогућава процјену квалитета исхода рехабилитације након реконструкције 

предњег укрштеног лигамента. Циљ нашег истраживања је да се покаже важност изокинетичког 

тестирања у процјени снаге мишића наткољенице код пацијената који су подвргнути 

реконструкцији предњег укрштеног лигамента и рехабилитационом протоколу. Проспективном 

студијом обухваћено је 40 испитаника подјељених у двије групе. Експерименталну групу (n1=20) 

представљали су рекреативци 6 мјесеци након реконструкције предњег укрштеног лигамента 

методом ST-gracilis који су провели рехабилитацију према важећем протоколу 6 мјесеци прије 

изокинетичког тестирања. Контролна група састојала се од здравих мушкараца рекреативаца 

(n2=20). Код свих испитаника тестирана је мишићна снага на Biodex system 4 Pro Isokinetic 

Dynamometer  при брзинама 60°/sekundi и 180°/sekundi. Параметри праћења били су PT/BW (peak 

torque to body weight)  и класични омјер агониста /антагониста (HQ indeks). У статистичкој обради 

кориштен је Студентов Т-тест. Постоји статистички значајна разлика између група у свим мјерним 

параметрима осим средње вриједности  PT/BW квадрицепса при брзини 60°/sekundi (p>0,05).  

Изокинетичко тестирање динамичких стабилизатора кољена показало се као потреба у 

дијагностици и терапији мишићног дизбаланса наткољенице. Сматрамо да је изокинетичко 

тестирање објективан показатељ могућности повратка спортским активностима након 

реконструкције предњег укрштеног  лигамента. 

3 бода 

 

1.2. Nožica RT, Lazović M, Jandrić S, Bućma T, Cvjetković DD, Manojlović S.The Effects of 

Continued Rehabilitation After Primary Knee Replacement. Med Arch. 2016; Apr 70(2):131 – 

134. 

 

Задаци рехабилитације након артропластике кољена су обезбједити безболне покрете зглоба, 

побољшати обим покрета, успоставити шему хода  и постићи независност у активностима 

свакодневног живота. Циљ истраживања је утврдити ефекте континуиране рехабилитације на 

обим покрета кољена и редукцију отока након артропластике зглоба кољена. Истраживање је 

проведено од 2011. до 2013. године.Учествовало је 140 пацијената , оба пола, доби од 45 до 85 

година са имплантираном  тоталном ендопротезом кољена на бази примарног остеоартритиса. 

Подијељени су у двије групе, експерименталну која је након ране рехабилитације наставила 

континуирану рехабилитацију у трајању од три недјеље, док је контролна група по завршеној 

раној рехабилитацији започела рехабилитацију два мјесеца од оперативног захвата у трјању од три 

недјеље. У обе групе су на пријему и отпусту са рехабилитације  мјерени обим покрета у зглобу 

кољена и обим зглоба кољена преко средине пателе.У експерименталној групи извршена су 



контрола мјерења три мјесеца након оперативног захвата.  Резултати су показали да  у обе групе 

постоји значајно смањење отока на отпусту у односу на пријем, док у експерименталној групи 

нема промјена у отоку зглоба на контроли након три мјесеца у односу на отпуст са 

рехабилитације. У експерименталној групи побољшани су обим покрета флексије и екстензије на 

отпусту у односу на пријем, као и флексије на контроли,  док обим покрета екстензије се није 

мијењао значајно на контролном прегледу. У контролној групи и екстензија и флексија су значајно 

побољшане на отпусту у односу на пријем. Поредећи обе групе резултати су показали да је 

значајније побољшање покрета флексије код експерименталне групе у току рехабилитације у 

односу на контролну групу, док се  обим екстензија није значајно разликовао у ове двије групе. 

Поредећи обим покрета експерименталне групе на контролном прегледу и контролне групе на 

отпусту доказано је значајно побољшање флексије и екстензије код експерименталне групе. 

Резултати праћења редукције отока и побољшање обима покрета потврђују ефекат континуиране 

рехабилитације. 

 

3 бода 

 

1.3. Talić G, Ostojić L, Bursać SN, Nožica RT, Stevanović PĐ. Idiopatic Scoliosis from 

Psychopatological and Mind-Body Medicine Perspectives. Psychiatr Danub, 2016 ;28(4):357 – 

362. 

 

Идиопатска сколиоза дефинисана је као тродимензионални деформитет кичме који се појављује у 

адолесцентно доба, чешће дјевојчица. Многе студије су документовале већи број психолошких и 

менталних поремећаја код пацијената са идиопатском сколиозом, него код оних који немају 

сколиозу. Узимајући у обзир све већу улогу хируршког лијечења идиопатских сколиоза као и 

извјештаја о негативном психолошком утицају оваквих интервенција, све је већа потреба за 

бригом за ментално здравље ове популације. Потребно је утрврдити да ли конзервативно лијечени 

и излијечени испитаници од идиопатске сколиозе имају мање психосоматске тегобе. Разумјевање 

комплексног  односа између психолошког профила и деформитета кичме требало би помоћи  

клиничарима у стварању више индивидуализованих и специфичних третмана и да предвиде 

терапијске исходе у овој клиничкој популацији. 

 

5 бодова 

 

2. Оригинални научни рад у научном часопису националног значаја  

 

2. 1. Ножица РТ, Лазовић М, Талић Г, Ристић С. Квалитет живота пацијената након 

имплантације тоталне ендопротезе кољена и медицинске рехабилитације. Биомедицинска 

истраживања 2016; 7(1) : 41– 50. 

 

Успјешна рехабилитација након имплантације тоталне ендопротезе кољена требало би да омогући 

бољи квалитет живота оперисаних пацијената. Циљеви рада су  били упоредити ефекте 

континуираног у односу на одложени  наставак стационарне ране рехабилитације након 

имплантације тоталне ендопротезе кољена на квалитет живота, те процјенити да ли вријеме 

чекања на наставак рехабилитације утиче на квалитет живота. Проспективним истраживањем 

обухваћено је 140 пацијената оба пола којима је имплантирана тотална ендопротеза кољена због 

промјена узрокованих примарним остеоартритисом. Сви пацијенти су након завршеног хирушког 

лијечења провели рану (акутну ) рехабилитацију. Испитивани пацијенти су подјељени у двије 

групе (обје са по 70 пацијената) на основу тога да ли су одмах наставили стационарну постакутну 



рехабилитацију (експериментална група) или су стационарну рехабилитацију имали у одложеном 

временском периоду (контролна група). Инструменти процјене квалитета живота у истраживању 

су укупни скорови  WOMAC indexa (Western Ontario and McMaster Universites Index) i Oksford 

skora.  Резултати су показали да у обе испитиване групе  пацијената вриједности  Oksford skora и 

WOMAC indexa су се високо статистички значајно разликовале на отпусту са рехабилитације у 

односу на вриједности при пријему. Од отпуста до контролног прегледа, експериментална група је 

остварила већи напредак него контролна група за период од пријема до отпуста са рехабилитације 

(Oksford skor p<0,05; WOMAC index p< 0,001). Није постојала статистички значајна разлика  

између контролне  и експерименталне групе  у трајању рехабилитације. Наставак ране 

рехабилитације код пацијената са учињеном артропластиком кољена има позитиван ефекат на 

квалитет живота. 

 

4,5 бодова 

 

2.2. Талић Г, Остојић Љ, Ножица РТ, Стевановић ПЂ. Проширене вене код болесница 

лијечених од идиопатске сколиозе. Respiratio 2016; 6(1– 2): 63– 9. 

 

У доступним литературним изворима постоје изоловани подаци о вези поремећене синтезе 

колагена и лоше постуре са појавом проширених вена, али циљаних студија  заправо и нема. Циљ 

рада је утврдити учесталост проширених вена код жена лијечених од идиопатске сколиозе и 

утврдити везу између проширених вена са начином лијечења које детерминисан тежином 

сколиозе. Студија је креирана као студија пресјека.  Учесталост проширених вена код жена 

лијечених од идиопатске сколиозе је посматрана на контролну групу (жене које нису никад 

лијечене због идиопатске сколиозе). Резултати су обрађени дескриптивно и употребом тестова 

статистичког закључивања, а као статистички значајне узете  су вриједности  гдје је p <0,05. 

Учесталост проширених вена је статистички значајно већа у групи жена које су лијечене због 

идиопатске сколиозе у односу на контролну групу , док врста лијечења не утиче на појаву нити 

стадиј проширених вена. Савремени приступ лијечењу идиопатске сколиозе подразумјева 

постојање мултидисциплинарних тимова за сколиозу у установама којe се баве овом 

проблематиком. Њихов задатак је рад на превенцији, раној дијагностици, адекватном терапијском 

приступу, заснованом на медицинским доказима, али и континуирана истраживачка активност 

која за циљ има побољшање квалитета живота. 

 

4,5 бодова 

 

2.3. Талић Г, Остојић Љ, Ножица РТ, Стевановић ПЂ. Проширене вене и пролапс метрице 

код пацијенткиња лијечених од идиопатске сколиозе. Scr Med 2016:47:114– 120. 

 

У доступним литературним изворима  постоје изоловани подаци о вези поремећене синтезе 

колагена и лоше постуре са појавом проширених вена и пролапса материце, али циљаних студија 

нема. Циљ рада је утврдити учесталост проширених вена и /или пролапса материце код жена 

лијечених од идиопатске сколиозе у односу на контролну групу –жене које никад нису лијечене  

због идиопатске сколиозе. Студија је креирана као студија пресјека. Учесталост проширених вена 

и пролапса материце код жена лијечених од идиопатске сколиозе је  посматрана у односу на 

контролну групу. Резултати су обрађени дескриптивно и употребом тестова статистичког 

закључивања, а вриједности  p<0,05  узете су као статичстички значајне. Учесталост проширених 

вена је статистички значајна у групи жена које су лијечене због идиопатске сколиозе у односу на 

контролну групу, док није забиљежен нити један случај пролапса материце. Закључили смо да 

савремени приступ лијечењу идиопатске сколиозе подразумјева постојање мултидисципларних 



тимова за сколиозу у установама које се баве овом проблематиком. Њихов задатак је рад на 

превенцији, раној дијагностици , адекватном терапијском приступу заснованом на медицинским 

доказима али и континуираном истраживачком активношћу која за циљ има побољшање квалитета 

живота. 

 

4,5 бодова 

 

 

3. Научни рад на скупу међународног значаја, штампан у зборнику извода радова 

 

3.1. Nožica RT, Stanković J, Talić G, Manojlović S, Dragičević CD. Rehabilitation after total 

knee arthroplasty – time factor. Abstract book 6th Balkan Congress of Arthroscopy, Sports 

Traumatology and Knee surgery. Banjaluka, October 1– 3, 2015:112. 

 

Задаци рехабилитације након имплантације тоталне ендопротезе кољена усмјерени су према 

контроли бола и отока, повећање обима  покрета, побољшању шеме хода, стабилности имплантата 

и независности у активностима свакодневног живота. Бољи резулати побољшања обима покрета и 

редукције отока након тоталне артропластике кољена очекују се код пацијената који су наставак 

ране рехабилитације имали одмах након хирушког лијечења у односу на пацијенте који су 

рехабилитацију имали од 6-10 недјеља након хиругије. Поредили смо ефекте ране рехабилитације 

на побољшање обима покрета и редукцију отока након тоталне артропалстике кољена у односу на 

пацијенте који нису имали наставак стационарне рехабилитације. Проспективна студија 

укључивала је 140 пацијената оба пола, доби од 45-85 година, подјељених у двије групе (n1, 

експериментална група =70  и n2  контролна група =70). Сви пацијенти лијечени су истом 

хирушком техником од стране истог хирушког тима и имали су акутну рехабилитацију на 

Ортопедском одјељењу Завода за физикалну медицину и рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“ 

Бања Лука у периоду од 2011.-2013. године.  Параметри праћења  били су:  доб, пол, индекс 

тјелесне масе, мјере  обима кољена преко средине пателе, мјере обима покрета  по пријему на 

рехабилитацију и са отпуста са рехабилитације а за експерименталну групу три мјесеца на 

контролном прегледу.  За статистичку анализу кориштен је програм SPSS ver.19.0.  За статистичку 

значајност узета је вриједност p<0,05. Фактор вријеме кроз ефекат наставка ране рехабилитације 

на обим зглоба кољена мјерено преко средине пателе у смислу редукције отока након учињене 

тоталне артропластике кољена биљеже позитиван резултат пацијената експерименталне групе гдје 

се верификовала статистички значајно бржа редукција отока. Ефекат наставка ране 

рехабилитације на обим покрета зглоба кољена након учињене тоталне артропластике биљежи се 

код експерименталне групе која је имала статистички већи напредак у покрету флексије кољена у 

односу на контролну групу. У погледу  покрета екстензије кољена ефекти наставка рехабилитације 

добри су за обе групе али без статистичке значајне разлике између њих. Закључује се да 

континуирани наставак ране рехабилитације биљежи позитиван ефекат на редукцију отака зглоба 

кољена  и побољшање обима покрета. 

 

1,5 бод 

 

3.2. Manojlović S, Jovicic Ž, Talić G, Palija S, Kuzmanović B, Miholjčić B, Petic M, Budimić 

D, Nožica RT. Surgical treatment of gonarthrosis associated  with the proximal tibial stress 

fracture. Abstract book 6th Balkan Congress of Arthroscopy, Sports Traumatology and Knee 

surgery. Banjaluka, October 1– 3, 2015:117. 

 



Проксимална тибијална стрес фрактура удружена са гонартрозом  у току лијечења тоталне 

артропластике рјеђа је у пракси. Пацијенти обично немају информацију о овој трауми. Приказати  

могућност хируршког третмана гонартрозе  удружене са стрес фрактурмом тибије за период 2004.-

2014. године на 1700 тоталних артропластика кољена. Индикација за операцију код 10 пацијената 

је била тешка билатерална гонартроза повезана са  унилатералном  проксималном тибијалном 

стрес фрактуром ( код свих пацијената  прво смо оперисали кољено са проксималном тибијалном 

стрес фрактуром). Нико од пацијената нам није дао информације о трауматском догађају. 

Модуларна тотална ендопротеза кољена је имплантирана свим пацијентима: са Киршнеровим 

иглама (2 пацијента), са  дугим тибијалним стеном (6 пацијената) са АО плочом (2 пацијента). 

Након операције сви пацијенти су укључени у рани рехабилитциони третман по протоколу 

установе. Код једног пацијента са примарно имплантираним Киршеновим иглама није било 

зарастања прелома, игле су одстрањене и пласиран Илизаров апарат. Фрактуре проксималне 

тибије су  зарасле код свих пацијената. Такође сви пацијенти су имали добар анатомски и 

функционални опоравак те су се вратили активностима свакодневног живота. Хируршки третман 

је треман избора код пацијената са стрес фрактуром повезане са остеоартритисом, који узрокује 

тешке деформитете. Модуларна тоталнa ендопротеза кољена са тибијaлном екстензијом је право 

рјешење за гонартрозу повезану са проксималном тибијалном стрес фрактуром, зато што коригује 

деформитет, стабилизује фрактуру и рјешава артрозу. 

 

0,9 бодова 

 

3.3. Dragičević CD, Bjeljac S, Palija S, Nožica RT. Isokinetic assessment after ACL 

reconstruction. Abstract book 6th Balkan Congress of Arthroscopy, Sports Traumatology and 

Knee surgery. Banjaluka, October 1– 3 , 2015:66. 

 

Циљ ове студије  је да евалуира разлику у изокинетичкој процјени код пацијената након 

реконструкције предњег укрштеног лигамена кољена уз помоћ хамстрингс графта код здравих 

рекреативаца. Двадесет пацијената након реконструкције предњег укрштеног лигамена кољена 

употребом  хамстрингс графта (АCL група) током једногодишњег праћења и двадесет здравих 

рекреативаца (HR) су процјењени Byodex 4 Pro System динамометром током концентричне 

контракције од 60-180  степени. Студентов Т-тест је кориштен за упоређивање средње снаге 

флексорних и екстензорних мишића кољена. Галвни губитак снаге у флексији кољена је био 13,96 

% у ACL групи и 11,83 % у HR групи (p<0,05). Најјача снага у екстензији кољена је била 11,07 % у 

ACL групи у успоредби са 6,8 % у HR  групи (p<0,01). Главни мишићни баланс је био 59,34 % за 

ACL групу и 52,47 % за HR групу (p<0,05). Није постојала разлика у резултатима просјечне снаге 

флексије кољена  и најјаче вриједности мишићног баланса код испитиваних група. Постојала је 

значајна разлика у  највећој снази екстензије кољена код пацијената након реконструкције 

предњег укрштеног лигамента кољена употребом хамстрингс графта у поређењу са здравим 

рекреативцима током једногодишњег праћења. 

 

2,25 бодова 

 

3.4. Цвијић П, Манојловић С, Бијељац С, Јовичић Ж, Талић Г, Ножица РТ. Артропластика 

кука у нашој установи 2003– 2014. IV Конгрес доктора медицине Републике Српске са 

међународним учешћем 12. – 15. новембар 2015, Бања Врућица, Теслић. Зборник радова: 

291. 

 

 



Све болне артротичне промјене које не реагују на неоперативно лијечење (медикаментозно и 

физикално) захтјевају хируршки третман на зглобу кука. У основи хируршки третман се дијели на: 

ендоскопски (артроскопски), остеотомије, те имплантација парцијалне или тоталне ендопротезе 

кука, које су и најчешћи начин лијечења. Циљ рада је приказати наша искуства у имплантацији 

тоталне ендопротезе кука као начину лијечења зглоба кука на преко 3000 пацијената. Радом су 

обухваћени сви пацијенти којима је рађен оперативни захват имплантације тоталне ендопротезе 

кука у Заводу за физикалну медицину и рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“ у периоду  

01.10.2003-30.06.2014.година. Кориштени су историја болести,  РТГ архива, регистар имплантата и 

фото документација. Сви пацијенти су подрвргнути стандардној преоперативној припреми, 

оперативном захвату (латерални декубитус, прошерени постеролатерални приступ); 

тромбоемболијској и антибиотској профилакси  и постоперативној рехабилитацији по протоколу 

установе. У наведном периоду урађено је укупно 3069 алоартопластика кука, од тога 2840 

примарних и 229 ревизија (7,6 %). Индикације за операцију су биле примарне коксартрозе, 

секундарне коксартрозе (реуматоидни артритис, стање након развојног поремећаја кука и друга 

обољења дјечијег кука, посттрауматске коксартрозе, псеудоартрозе и лоше срасли преломи), као и 

трауматска стања (преломи проксималног окрајка бутне кости). Просјечна доб оперисаних 

пацијената је била 63,76 (16-81 година). За све имплантације је вођен регистар имплантата (за 

примарне и ревизионе). Код апсолутне већине је добијен одличан или врло добар резултат. Од 

компликација смо имали луксације, разлабављење компоненти, перипростетичне преломе, 

инфекције. Закључујемо да имплантација тоталне ендопртезе кука представља најефикаснији 

начин лијечења узнапредовалих форми коксартрозе. Успјешност хируршког третмана зависи 

искључиво од правилно постављене индикације за хируршко лијечење, преоперативног 

планирања, адекватног избора имплантата, досљедног поштовања принципа примарне и ревизионе 

артропластикe, ефикасног хируршког тима. 

 

0,9 бодова 

 

3.5. Глоговац КМ, Благојевић Н, Јанковић Д, Ножица РТ, Тривуновић С, Цвјетковић ДД. 

Ефикасност стационарне рехабилитације након реконструкције предњег укрштеног 

лигемента кољена. IV Конгрес доктора медицине Републике Српске са међународним 

учешћем 12. – 15. новембар 2015, Бања Врућица, Теслић. Зборник радова: 300. 

 

Са порастом броја рекреативаца повећава се и број спортских повреда лигамената кољена. Без 

добро организоване и проведене рехабилитације исход лијечења пацијената након повреда 

предњег укрштеног лигамента је упитан. Циљ рада је показати ефикасност стационарне 

рехабилитације након реконструкције предњег укрштеног лигамента. Проспективно је праћено 35 

пацијената након реконструкције предњег укрштеног лигамента који су провели стационарну 

рехабилитацију у Заводу за физикалну медицину и рехабилитацију „ Др Мирослав Зотовић„ у 

првих 9 мјесеци 2015. године. Параметри праћења били су обим покрета у зглобу кољена 

(флексија, екстензија) на пријему и отпусту, те вриједности модификованог  Tegner Lysholm scora. 

У статистичкој обради подататака кориштен је Студент Т-тест. Резултати су показали да постоји 

статистички високо значајна разлика у вриједностима флексије и екстензије на пријему и отпусту 

(р<0,001). Такође је нађена високо статистички значајна разлика  и у вриједностима 

модификованог Tegner Lysholm scora  на пријему и отпусту (р<0,001). Закључује се да добро 

планирана и проведена стационарна рехабилитација  показује ефикасност у повратку пацијената 

свакодневним животним и спортиским активностима. 

 

0,9 бодова 

 



3.6. Јовановић М, Бијељац С, Палија С, Михољчић Б, Цвијић П, Ножица РТ. Шивање 

менискуса оutside-in техником. IV Конгрес доктора медицине Републике Српске са 

међународним учешћем 12. – 15. новембар 2015, Бања Врућица, Теслић. Зборник радова: 

317. 

 

Артроскопско лијечење повреда менискуса  је у модерној ортопедској хиругији често извођен 

захват. Повреде менискуса су веома честе  и дешавају се како приликом спортских тако и у 

свакодневним животним активностима. Уклањање повређеног дијела или менискуса у цијелини, у 

кратком периоду доводи до престанка тегоба и брзог опоравка, али дугорочно изазива прерану 

појаву дегенеративних промјена на зглобиним површинама које у мањој или већој мјери узрокују 

губитак нормалне функције кољеног зглоба. Стога се репарација менискуса (у случају када је то 

могуће) намеће као императив, а ради дуготрајности нормалне функције зглоба кољена. Циљ рада 

је приказивање техника које се користе за зарастање повређеног дијела менискуса и то 

материјалом и опремом која посједује свака операциона сала.  У току артроскопије било у 

спиналној, регионалној или локално-инфилтративној анастезији, ако постоје повреде менискуса у 

зонама са потенцијално могућим зарастањем („ црвена“ и дијелом „ прелазна „ зона). У нашој 

установи се артроскопске операције на кољену проведе од 2005., а од 2011. се врши и реперација 

менискуса. Од тада смо код 72 пацијента извршили неку од процедура за зарастање менискуса. У 

једном случају процедура није успјела, дошло је до руптуре, накнадно је урађена парцијална 

менисцектомија. Кориштењем методе и техника за репарацију повреда менискуса, које су у основи 

и  јефтине и технички не претјерано захтјевне, могуће је створити услове за зарастање повреда 

менискуса, које не третиране могу довести до тешких оштећења зглобних површина и прераног 

развоја артрозе зглоба кољена.  

 

0,9 бодова 

 

3.7. Цвијић П, Манојловић С,Талић Г, Кузмановић Б, Михољчић Б, Ножица РТ. 

Гонартроза – изазов у лијечењу. IV Конгрес доктора медицине Републике Српске са 

међународним учешћем 12. – 15. новембар 2015, Бања Врућица, Теслић. Зборник радова: 

319. 

 

Све болне артротичне промјене које не реагују на неоперативно лијечење (медикаментозно и 

физикално) захтјевају хируршки третман на зглобу кољена. У основи се хируршки третман дијели 

на ендоскопски (артроскопски), остеотомије кољена, те имплантације парцијалне или тоталне 

ендопротезе кољена, које су и најчешћи начин лијечења. Циљ рада је приказати индикације  за 

хируршки третман гонартроза, односно границу између неоперативног и оперативног третамна 

кољена. Артоскопски третман подразумјева тоалету зглоба, одстрањење некротичне хрскавице и 

дегенеративно измјењених менискуса те разне поступке провоцирања настанка везивног ткива на 

мјесту хрскавичног дефекта. Остеотомије су најчешће високе тибијалне остеотомије које се раде 

код варус ангулације кољена (врло  ријетко и валгус), а које се преферирају код пацијената млађих 

од 60 година. Данас  се најчешће као третман узнапердовалих гонартроза користе имплантације 

парцијалне и тоталне ендопротезе кољена. Прецизније ће бити побројане и уже индикације у 

односу на клиничку тежину деформитета, тегобе пацијента, дужину неоперативног лијечења, као и 

у односу на доб пацијента. Успјешност хируршког третмана зависи искључиво од правилно 

постављене индикације за хируршко лијечење као и правилно изабране методе хируршког 

лијечења. 

 

0,9 бодова 



 

3.8. Ножица РТ, Станковић Ј, Драгичевић ЦД, Талић Г, Манојловић С,Милић КБ. 

Краткорочни ефекти рехабилитације након артропластике кољена. VI Конгрес физијатара 

Босне и Херцеговине са међународним учешћем 06. – 09. октобар 2016,  Бањалука. 

Зборник радова:178 – 179. 

 

Задаци рехабилитације након имплантације тоталне ендопротезе кољена усмјерени су према 

контроли бола и отока, повећању обима  покрета, побољшању шеме хода, стабилности имплантата 

и независности у активностима свакодневног живота. Циљ рада је упоредити ефекте наставка ране 

рехабилитације на обим покрета кољена и редукцију отока након имплантације тоталне 

ендопротезе у односу на групу пацијената код којих се није провео  континуирани наставак 

стационарне рехабилитације. У проспективном истраживању укључено је 140 пацијената оба пола 

са имплантираном тоталном ендопротезом кољена на бази примарне артрозе, који су хирушки 

лијечени на Ортопедском одјељењу Завода за физикалну медицину и рехабилитацију „ Др 

Мирослав Зотовић“ Бања Лука од стране истох специјализираног хирушког тима и истом 

хирушком техником. Акутна и постакутна рехабилитација проведене су  у истој установи. 140 

пацијената је подјељено у двије групе (n1=70, n2=70). Праћена су општа обиљежја: животна доб, 

професија, индекс тјелене масе, обим зглоба кољена, обим покрета зглоба кољена. Мјере 

евалуације (обим кољена, покрет флексије и екстензије) праћени су током три мјерења кроз 

следећа мјерења: по пријему на стационарну физикалну терапију и медицинску рехабилитацију и 

при отпусту са исте за обе испитиване групе, за n1( студијску) групу мјерење је рађено и након три 

мјесеца на контролном прегледу. Статистичка обрада података урађена је софтверским пакетом 

SPSS ver.19.0, методама дескриптивне статистике, непараметријским тестовима: Man-Whitney U- 

test, Wilcoxon Signeg Rank Sum test. Вриједност р<0,05 је сматрана статистички значајном. Ефекти 

наставка ране рехабилитације на обим зглоба кољена, мјереном преко средине пателе, у смислу 

редукције отока након учињене тоталне артропластике кољена биљеже позитиван резултат код 

пацијената студијске групе гдје се верификовала статистички значајно бржа редукција отока. 

Ефекти наставка ране рехабилитације на обим покрета зглоба кољена након учињене тоталне 

артропластике биљеже се код студијеске групе пацијената која је имала статистички већи напредак 

у покрету флексије кољена у односу на контролну гурпу. У погледу покрета екстензије кољена 

ефекти наставка рехабилитције добри су за обе групе али без статистички значајне разлике између 

њих. Закључује се да континуирани наставак ране  рехабилитације биљежи позитиван ефекат на 

редукцију отока зглоба кољена и побољшање обима покрета чиме доприноси добрим 

краткорочним ефектима након артропластике кољена. 

 

0,9 бодова 

 

3.9.Драгичевић ЦД, Јанковић Д, Бијељац С, Манојловић С, Ножица РТ. Изокинетичко 

тестирање у процјени  исхода рехабилитације након реконструкције предњег укрштеног 

лигамента кољена. VI Конгрес физијатара Босне и Херцеговине са међународним учешћем 

06. – 09. октобар 2016,  Бањалука. Зборник радова:173 – 174. 

 

У рехабилитацији пацијената након реконструкције предњег укрштеног лигамента користе се 

различити протоколи. Изокинетичко тестирање  као објективан начин евалуације динамички 

стабилности кољена омогућава процјену квалитета исхода рехабилитације након реконструкције 

предњег укрштеног лигамента. Проспективном студијом обухваћено је 40 испитаника подјељених 

у двије групе. Експерименталну групу (n1=20) представљали су рекреативци 6 мјесеци након 

реконструкције предњег укрштеног лигамента методом ST- gracilis који су провели 

рехабилитацију према важећем протоколу, а контролну групу (n2=20) чинили су здрави 



рекреативци. Код  свих испитаника направили смо билетерално концентрично /концентрично 

изокинетичко тестирање квадрицепса и хамстрингса на двије угаоне брзине 60 степени /секунди и 

180 степени /секунди. Парамети праћења били су PT (peak torque), PT /BW (peak torque to body 

weight) просјечна снага, просјечан рад и класичан омјер агониста/антагониста (HQ index). У 

статистичкој обради  кориштен је Студентов Т-тест. Резултати показују да постоји статистички 

значајна разлика у већини праћених мишићних параметара између испитиваних група (р<0,01). 

Закључак  да се  изокинетичко тестирање динамичких стабилизатора кољена показало као потреба 

у дијагностици и терапији у циљу бржег и прецизног отклањања нађеног дефицита мишићних 

параметара. Неоспоран је значај изокинетичког тестирања и вјежбања у исходу рехабилитације 

након реконструкције предњег укрштеног лигамента. Сматрамо да је изокинетичко тестирање 

једини објективан показатељ могућности повратка спортским активностима. 

 

1,5 бод 

 

3.10. Станковић Ј, Ножица РТ, Драгичевић ЦД, Талић Г, Манојловић С. Значај фактора 

вријеме у рехабилитацији пацијената са тоталном ендопротезом кука. VI Конгрес 

физијатара Босне и Херцеговине са међународним учешћем 06. – 09. октобар 2016, 

Бањалука. Зборник радова:172 – 173. 

 

Рехабилитација је завршни корак   у лијечењу пацијената са тоталном ендопротезом кука. 

Започиње одмах након оперативног захвата и најчешће се наставља у специјализованим центрима 

за физикалну медицину и рехабилитацију. У свијету не  постоји консенсус нити уједначен став 

везан за почетак и трајање постакутне рехабилитације. Циљ рада је процјена утицаја фактора 

вријеме на резултате функционалног стања кука и мјере обима покрета након проведене 

постакутне стационарне рехабилитације пацијената са имплантираном тоталном ендопротезом 

кука. Проспективним испитивањем праћено је 222 пацијента оба пола са имплантираном тоталном 

ендопротезом кука који су провели стационарну рехабилитацију  у Заводу за физикалну медицину  

и  рехабилитацију „ Др Мирослав Зотовић“, Бања Лука. Сви пацијенти су имали примарну 

артропластику кука на Ортопедском одјељењу исте установе. Праћен је функционални статус 

пацијента помоћу WOMAC indeksa на пријему и по отпусту са рехабилитације. Параметри 

праћења: пол, доб, професија, узрок дегенеративног обољења кука, степен коморбидитета, обим 

покрета на пријему и отпусту, временски период од операције до пријема на стационарну 

постоперативну рехабилитацију и дужина трајања рехабилитације. Статистичка обрада података 

вршена је дескриптивном анализом и Студент Т-тестом и корелационом анализом Pearsonovim  

коефицијентом корелације. Резултати нашег истраживања су показали да је вријеме које 

испитаници проведу на рехабилитацији у директној вези са висином WOMAC indeksa. Што је 

дужи период који пацијент чека на рехабилитацију након операције то и сама његова 

рехабилитација дуже траје. У закључку: период чекања на постакутну рехабилитацију је у 

директној вези са мјереним квалитетом живота пацијената са тоталном ендопротезом кука. Што је 

краћи временски период од  операције до пријема на стационарну медицинску рехабилитацију то 

је и дужина трајања рехабилитације краћа а мјерени квалитет живота бољи. 

 

1,5 бод 

 

 

 

 

 



3.11. Драгичевић  ЦД, Станковић Ј, Ножица РТ, Манојловић С, Цвијић П, Кузмановић Б. 

Учесталост тромбоемболијске болести и ефекат терапијске примјене антикоагулантне 

терапије у рехабилитацији  болесника након артропластике кука и кољена- наша искуства. 

VI Конгрес физијатара Босне и Херцеговине са међународним учешћем 06. – 09. октобар 

2016, Бањалука. Зборник радова: 276 – 277. 

 

И ако се тромбоемболијска болест углавном јавља у раном постоперативном периоду након 

артропластике кука и кољена, повремено се дешава  у току или након проведене постоперативне 

рехабилитације. Клинички суспектне пацијенте на развој тромбозе дубоких вена на пријему на 

стационарну рехабилитацију евалуирамо Color Dopplerom крвних судова доњих екстремитета. 

Циљ рада је био испитати учесталост тромбоемболијске болести код ових пацијената и праћење 

терапијских ефеката антикоагулантне терапије. Проспективном клиничком студијом у првих 6 

мјесеци 2016. године праћен је узорак од 150 болесника након артропластике кука и кољена који 

су примљени на стационарну рехабилитацију на стационар Д одјељења V Завода за физикалну 

медицину и рехабилитацију „ Др Мирослав Зотовић“, Бања Лука у првом мјесецу постоперативно. 

Сви пацијенти испоштовали су важећи протокол медикаментозне превенције тромбоемболијске 

болести одјељења за Ортопедску хирургију Завода уз мјере мобилизације током ране 

рехабилитације. Превенција тромбоемболијске болести проведена је: оралном 

тромбопрофилаксом Ривароксабаном, те стандардном тромбопрофилаксом Ревипарином и 

Еноксапарином. Клинички суспектну тромбозу дубоких вена доњих екстремитета на пријему на 

стационарну рехабилитацију имало је 7 болесника (4,66 %), након клиничког прегледа, овим 

пацијентима је учињен Color Doppler крвних судова доњих екстремитета и потврђена дијагноза 

тромбозе перонеалних вена оперисане ноге код једног болесника након арторпластике кука. 

Болеснику је у терапију уведен Ривароксабан у дневној дози од 30 милиграма у прве три недјеље, а 

наредна три мјесеца у дневној дози од 20 милиграма од стране васкуларног хирурга. На 

контролном Color Doppleru крвних судова који је учињен након  3 мјесеца  проведене терапије 

нађена је реканализација захваћених вена од 80 %. У резултатима се биљежи да је учесталост 

тромбоемболијске болести код пацијената након имплантације тоталне ендопротезе кука и кољена 

током стационарне рехабилитације на испитиваном узорку износио 0,66 % и поред синергистичког 

дејства превентивне антикоагулантне терапије и кинезитерапијских моделитета  у раној 

рехабилитацији. Лијечење тромбозе дубоких вена Ривароксабаном показао се ефикасним након 

тромјесечне терапије што је евидентирано на контролном  Color Doppleru  крвних судова. У 

закључку: Правовремена клиничка и ултразвучна дијагностика су од пресудног значаја за њено 

откривање али и за праћење ефикасности лијечења одабраног антикоагулантног лијека. 

 

0,9 бодова 

 

3.12. Јанковић Д, Драгичевић  ЦД, Ножица РТ, Тривуновић С, Станковић Ј. Ефекти 

хидротерапије у термоминералној води бање Слатина код пацијената са хроничним 

лумбалним синдромом. VI Конгрес физијатара Босне и Херцеговине са међународним 

учешћем 06. – 09. октобар 2016,  Бањалука. Зборник радова: 61– 62. 

 

У лијечењу пацијената са хроничним лумбалним синдромом поред различитих модалитета 

физикалне терапије примјењујемо и балнеофакторе. Циљ рада је испитати ефекат 

хидрокинезитерапијског третмана у термоминералној води бање Слатина у склопу стационарне 

рехабилитације код пацијената са хроничним лумбалним синдромом и упоредити њене ефекте у 

односу на амбулантно лијечене пацијенте. Проспективном клиничком студијом праћено је 60 

пацијената са хроничним лумбалним синдромом, оба пола, просјечне старости 45,93  у  Заводу за 

физикалну медицину и рехабилитацију „ Др Мирослав Зотовић“, Бања Лука. Пацијенти су 



подјељени у двије групе. Експерименталну групу чинило је 30 пацијената са хроничним 

лумбалним синдромом који су проводили хидрокинезитерапију у термоминералној води бање 

Слатина у оквиру стационарне рехабилитације у трајању од 15 терапијских дана. Контролну групу 

чинило је 30 пацијената са хроничним лумбалним синдромом који су у истој установи проводили 

амбулантни третман без хидрокинезитерапије у трајању од 15 терапијских дана. Протокол 

физикалне терапије се састојао од индивидуалног кинезитерапијског програма, електротерапије 

(интерферентним струјама и галванизацијом) и ергономије. Параметри праћења су били VAS бола, 

обим покретљивоси лумбалне кичме мјерен Schober indexom и Oswestry Disability index verzion 2.0. 

Пацијенти су контролисани на почетку физикалног третмана, 7. и 15. дан рехабилитације, те  3 

мјесеца након проведене рехабилитације. У статистичкој анализи примјењивани су Hi квадрат 

тест, Wilcoxonov тест и Студент Т-тест. Резултати су показали да постоји статистички значајно 

смањење бола код пацијената са хроничним лумбалним синдромом код експерименталне групе на 

крају физикалног третмана и на контролном прегледу 3 мјесеца након проведене рехабилитације 

(р<0,05). Код жена је статистички значајно побољшана покретљивост лумбалне кичме на крају 

физикалне терапије у обе испитиване групе у односу на почетак исте (р<0,05). Испитаници 

експерименталне групе имали су статистички значајно побољшање квалитета живота на крају 

проведене рехабилитације, али и након 3 мјесеца од провођења исте (р<0,05). У закључку се 

истиче да хидрокинезитерапија у термоминералној води бање Слатина има позитивне ефекте у 

рехабилитацији болесника са хроничним лумбалним синдромом.   

 

1,5 бодова 

 

3.13. Милић КБ, Јанковић Д, Савичић Д, Ножица РТ. Балнеофактори Завода за физикалну 

медицину и рехабилитацију“ Др Мирослав Зотовић“. VI Конгрес физијатара Босне и 

Херцеговине са међународним учешћем 06. – 09. октобар 2016,  Бањалука. Зборник 

радова: 68 – 69. 

 

Повољно дјеловање балнеофактора на болести коштаномишићног  система је од давнина познато, 

а у новије вријеме је научно  доказано бројним судијама. Циљ рада је приказати органолептичка и 

минерална својства балнеофактора у рехабилитацији пацијента Завода за физикалну медицину и 

рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић, Бања Лука. Термоминерална вода и пелоид који се 

користе у превенцији, лијечењу и медицинској рехабилитацији у Заводу датирају од 19 вијека. 

Карактеристике термоминералне воде: pH вриједности 6,3 даје киселу реакцију, укупне 

минерализације /2,520 gr/l, а суви остатак на 180 степени Целзијуса  је 2400 gr/l, те ова вода 

припада  категорји добро минерализованих вода. Температура воде је 42,3 степена и  сврстава се у 

категорију хипертермалних вода. Органолептички –вода је бистра, безбојна, без мириса и укуса. 

Хемијска анализа је показала да у води од катјона доминирају Ca++ (51,837 milivala%)  и натријум 

Na++ (27,974 milivala %). Повишене су вриједности стронцијума Sr++ 5,3 mg /l, од ањона 

доминантни јони су хидрокарбонати HCO3 (64,976 milivala %)  и сулфати SO4 (25,117 milivala %), 

лако су повишене вриједности флуорида. Слободни угљен диоксид CO2 у количини 1 gr/l даје јој 

карактер угљено киселе минералне воде а од слабих електролита метасилицијева и метаборна 

киселина у границама нормале. Запажене су повишене вриједности арсена од 0,264 mg/l. Ова 

минерална вода припада категорији натријум, калцијум, хидрокарбонатни, сулфатних, 

угљенокиселих хипертерми. Карактеристике пелоида: абиолитског /неорганског /порјекла, великог 

топлотног капацитета, мале топлотне проводљивости. Кристални скелет пелоида чини углавном 

кварц а колоидни комплекс: глина и мусковит. Хемијском анализом доминиран силицијум – 

диоксид /SiO2/ са 69 %, слиједи алуминијум-триоксид /Al2O3/ са 13,18 %, гвожђе –триоксид 

/Fe2O3/ са 7,8 % и др. Од микроелмената највише има баријума, олова и цинка. На основу 

минеролошких испитивања закључено је да пелоид припада категорији пјесковито- глиновитих 



алвирита/праха/ са доминацијом праха 66,5 %, слиједи пијесак (20,6 %) и глина (10,8 %) а има и 

2,1 % шљунка. Према вриједности pH 7,91 пелоид припада слабо алкалним пелоидима што је 

терапијски корисно јер чини кожу меком, глатком и еластичном. Степен бубрења на 40 степени је 

0 што указује на потребу повећања % глине у пелоиду која има особину бубрења и апсорпције 

органских материја. Утврђена је повећана концентрација активности радијума о чему се мора 

водити рачуна код дужине трајања блатне процедуре. Закључак је да термоминерална вода и 

пелоид ЗЗФМР „Др Мирослав Зотовић“ имају терапијске ефекте у рехабилитацији 

реуматолошких, постоперативних, пострауматских стања као и неуролошких болести које 

оштећују локомоторни апарат. 

 

2,25 бодова 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 41,3 

 

 

г) Образовна дјелатност кандидата: 

Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  сврстаних по 

категоријама из члана 21.) 

1. Менторство за специјализацију за кандидате: 

- др Жељка Рачетовић (специјализација у току)  

 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 0 бодова 

 

Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број бодова 

сврстаних по категоријама из члана 21.) 

1. Менторство за специјализацију за кандидате:  

- др Јадранка Милановић (завршена специјализација) 

- др Зорана Сучевић (специјализација у току) 

- др Драгојевић Сања (специјализација у току) 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 2 бода 

2. Вредновање наставничких способности 

 

 

Др sc. мед. Татјана Ножица – Радуловић  изводи практичну наставу на студијским 

програмима Медицина и Здравствена њега, Медицински факултет Универзитета у Бањој 

Луци.  Увидом у студентску анкету за оцјењивање наставног процеса наставника и 

сарадника др sc. мед. Татјана Ножица – Радуловић оцјењена је просјечном оцјеном 4,45. 

8 бодова 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 10 

 

 

 

 



д) Стручна дјелатност кандидата: 

Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 

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

 

 

Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 

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

Рад у зборнику радова са међународног стручног скупа 

 

1. Ножица РТ, Радуловић З. Преваленца гојазности и старости пацијената са 

имплантираном тоталном ендопротезом кољена (рад у цијелости). IV Конгрес доктора 

медицине Републике Српске са међународним учешћем 12. – 15. nовембар 2015, Бања 

Врућица, Теслић. Зборник радова: 295 – 299. 

 

Све је више доказа о томе да гојазност убрзава дегенеративне промјене костију и зглобова, 

нарочито на доњем дијелу кичменог стуба и доњим екстремитетима. Тотална артропалстика 

кољена је честа поуздана хирушка операција која се изводи у  каснијим стадијума дегенеративне 

болести кољена. Циљ рада је приказати преваленцу гојазности и старости код пацијената са 

имплантираном тоталном ендопротезом кољена. Проспективно истаживање проведено је у 

периоду 2011. – 2013. у Заводу за физикалну медицину и рехабилитацију „ Др Мирослав Зотовић „ 

Бања Лука. У истраживању су учетовали пацијенти оба пола са имплантираном тоталном 

ендопротезом кољена на бази остеоартритиса  и сви пацијенти су хирушки лијечени и 

рехабилитовани  у истој установи. Праћени су базични подаци о пацијенту, животна доб и индекс 

тјелесне масе. Статистичка обрада података урађена је са софтверским пакетом SPSS ver.19.0 

вриједност р<0,05 сматрана је статистички значајном. У нашем укупном истраживању 67,1 % 

пацијената било је у првом  и другом степену гојазности, подхрањених пацијената нисмо имали. 

Гојазних пацијената трећег степена у укупном узорку било је 4,3 %. Постоји веза гојазности и 

старости са остеоартритисом кољена код хирушки лијечених пацијената са импалнтираном 

тоталном ендопротезом кољена. 

3 бода 

 

2. Ножица РТ. Поступци у рехабилитацији након артропластике кољена –  сличности и 

разлике. VI Конгрес физијатара Босне и Херцеговине са међународним учешћем 06. – 09. 

oктобар 2016,  Бањалука. Зборник радова:156-161. 

 

Значај клиничког пута и тајминга рехабилитацијске интервенције акцентују значај интервенције 

као што је стационарна рехабилитација која је често неопходна за пацијенте  након тоталне 

артропластике кољена који не могу функционисати у кућним условима. Избор оптималног 

приступа лијечењу након тоталне артропластике кољена може престављати клинички изазов. 

Старије особе, особе које живе саме и особе са коморбидитетом нарочито су са повишеним 

ризиком од потребе за додатном стационарном рехабилитацијом. Растућа животна доб, пол, 

социоекономски статус и лошија преоперативна функција могу предвидјети лошији функционални 

опоравак. Из тог разлога истиче се могућност предвиђања исхода и раног одговора на оперативни 

захват и физикалну терапију те је идентификација оних пацијената који имају највећи ризик за 

лош функционални исход важан елемент у оптимизирању третмана и усмјеравању срестава ка 

онима којима је најпотребнија. 

3 бода 



 

3. Драгичевић ЦД, Јанковић Д, Глоговац  КМ, Благојевић Н, Ножица РТ, Тривуновић С. 

Ефикасност  стационарне рехабилитације након реконструкције предњег укрштеног 

лигемента кољена. VI Конгрес физијатара Босне и Херцеговине са међународним учешћем 

06. – 09. oктобар 2016,  Бањалука. Зборник радова:168 – 172. 

 

Са порастом бројем рекреативаца повећава се број повреда лигамената кољена. Без добро 

организоване и проведене рехабилитације исход лијечења пацијената након повреда предњег 

укрштеног лигамента је упитан. Циљ рада је приказати ефикасност стационарне рехабилитације  

након реконструкције предњег укрштеног лигамента. Проспективно је праћено 35 пацијената 

након реконструкције предњег укрштеног лигамента који су провели стационарни физикални 

третман у Заводу за физикалну медицину и рехабилитацију „ Др Мирослав Зотовић“ Бањалука у 

првих 9 мјесеци 2015.године. Параметри праћења били су обим покрета у зглобу кољена 

(флексија, екстнезија) на пријему и отпусту, те вриједности модификованог Tegner Lyscholm scora. 

У статистичкој обради подататака кориштен је Студент Т-тест. Резултати су показали да постоји 

сатистичкии високо значајна разлика у вриједностима флексије и екстензије на пријему и отпусту 

(р<0,001). Такође је нађена високо статистички значајна разлика и у вриједностима 

модификованог Tegner Lyscholm scora на пријему и отпусту (р<0,001). Закључак је  да  је добро 

планирана и проведена стационарна рехабилитација показала  ефикасност у повратку пацијента 

свакодневним животним и спортским активностима. 

0,9 бодова 

 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 6,9 

 

УКУПНА НАУЧНА, ОБРАЗОВНА И СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

 

 Прије посљедњег 

избора 

Након посљедњег 

избора 

УКУПНО 

Научна 

дјелатност 

74,15 41,3 115,45 

Образовна 

дјелатност 

0 10 10 

Стручна 

дјелатност 

0 6,9 6,9 

УКУПАН 

БРОЈ 

БОДОВА 

74,15 58,2 132,35 

 

 

 

 

 

 

 

III. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 



 

На расписани конкурс објављен у дневном листу "Глас Српске" од 29.03.2017.године за 

једног наставника за научну област Физикална медицина и рехабилитација пријавила се 

др sc. мед. Татјана Ножица –  Радуловић, виши асистент. Након увида у конкурсну 

документацију и бодовања приложених радова изабрана комисија даје јединствено 

мишљење: 

 

Др sc. мед.  Татјана Ножица –  Радуловић, виши асистент, је својим досадашњим научним, 

образовним и стручним радом показала спремност да активно учествује у развоју и 

унапређењу наставе из уже научне области Физикална медицина и рехабилитација. Као 

аутор и коаутор учествовала је у изради више научно-истраживачких радова из области 

Физикалне медицине и рехабилитације и ментор за специјализације у образовању будућих 

специјалиста физикалне медицине и рехабилитације. Бодовањем приложених радова 

кандидаткиња је након посљедњег избора остварила 58,2 бода. 

 

У складу са Законом о високом образовању и Статутом Универзитета којима су прописани 

услови за избор наставника, узимајући у обзир број и квалитет објављених радова и 

научно – истраживачке активности кандидата, Комисија констатује да др sc. мед. Татјана 

Ножица – Радуловић испуњава све услове за избор у звање доцента.  

 

На основу напријед реченог, Комисија са посебним задовољством предлаже Наставно- 

научном Вијећу Медицинског факултета у Бањалуци и Сенату Универзитета да се др sc. 

мед. Ножица – Радуловић изабере у звање доцента на Медицинском факултету 

Универзитета у Бањалуци за ужу научну област Физикална медицина и рехаблитација. 

У Бањој Луци, јун 2017. године  

Потпис чланова комисије 

1.  Др Славица Јандрић, редовни професор,  

Ужа научна област Физикална медицина и 

рехабилитација, Медицински факултет 

Универзитетa у Бањалуци, предсједник 

 

2. Др Милица Лазовић, редовни професор,  

Ужа научна област Физикална медицина и 

рехабилитација, Медицински факултет 

Универзитетa у Београду, члан 

 

3. Др Гордана Стефановски, ванредни 

професор, Ужа научна област Физикална 

медицина и рехабилитација, Медицински 

факултет Универзитетa у Бањалуци,члан 

 

 

 


