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Образац - 1 

 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ   

ФАКУЛТЕТ:  
 

 

 

 

ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ 

о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадника у 

звање 

 

I. ПОДАЦИ О КОНКУРСУ 

Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке: 

Сенат Универзитете у Бањој Луци је 08.03.2017. године је донио одлуку број  01/04-

2.655/17.  о избору сарадника 

 

Ужа научна/умјетничка област: 

Цитологија, хистологија и ембриологија 

 

Назив факултета: 

Mедицински факултет Универзитета у Бањој Луци 

 

Број кандидата који се бирају 

Један (1) 

 

Број пријављених кандидата 

Шест (6) 

 

Датум и мјесто објављивања конкурса: 

08.03.2017.  на интернет страници Универзитета у Бањој Луци и у дневном листу 

"Глас српске" 

 

Састав комисије: 

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

ембриологија, Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци, 

предсједник; 
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б) Др Зденка Кривокућа, редовни професор, ужа научна област Анатомија, 

Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци,члан; 

в) Др Мирјана Ћук, доцент, ужа научна област Патологија, Медицински 

факултет Фоча, Универзитет у Источном Сарајеву, члан. 

 

 

Пријављени кандидати 

1. Дарко Вујиновић 

2. Марина Цвишић 

3. Соња Ђурић 

4. Санела Домуз 

5. Тања Шуљак 

6. Сања Гајић 

 

 

II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

Први кандидат 

а) Основни биографски подаци : 

Име (име оба родитеља) и презиме: Дарко (Жарко, Душанка) Вујиновић 

Датум и мјесто рођења: 16. септембар 1986., Кључ 

Установе у којима је био запослен: - 19.10.2015.-19.12.2015. доктор 

медицине волонтер на Клиници за 

општу и амбдоминалну хирургију УКЦ 

РС 

- 10.5.2016.-30.11.2016. доктор волонтер 

на Клиници за ортопедију и 

трауматологију УКЦ РС 

- тренутно запослен у Технолошкој 

школи Бања Лука, те волонтерски ради у 

Православној амбуланти "Свети апостол 

и евангелиста Лука". 

Радна мјеста: доктор медицине волонтер, 

сарадник предавач 

Чланство у научним и стручним 

организацијама или удружењима: 

- 

  

б) Дипломе и звања: 

Основне студије 

Назив институције: Медицински факултет у Бањој Луци 

Звање: доктор медицине 

Мјесто и година завршетка: 09.07.2015. 

Просјечна оцјена из цијелог студија: 9.43 

Постдипломске студије: 
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Назив институције: - 

Звање: - 

Мјесто и година завршетка: - 

Наслов завршног рада: - 

Научна/умјетничка област (подаци из 

дипломе): 

- 

Просјечна оцјена: - 

Докторске студије/докторат: 

Назив институције: - 

Мјесто и година одбране докторске 

дисертација: 

- 

Назив докторске дисертације: - 

Научна/умјетничка област (подаци из 

дипломе): 

- 

Претходни избори у наставна и научна 

звања (институција, звање, година 

избора) 

- 

  

в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 

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

 

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

19. или члана 20.) 

 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:  

 

 

г) Образовна дјелатност кандидата: 

Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  сврстаних по 

категоријама из члана 21.) 

 

Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број бодова сврстаних 

по категоријама из члана 21.) 

 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 

 

д) Стручна дјелатност кандидата: 

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

 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 94.3 

 

Други кандидат 

а) Основни биографски подаци : 

Име (име оба родитеља) и презиме: Марина (Тедо, Мира) Цвишић 

Датум и мјесто рођења: 28. април 1987., Бања Лука 

Установе у којима је био запослен: - новембар 2013-новембар 2014. 

приправнички стаж на 

Војномедицинском центру Нови 

Београд; 

- јануар 2015. до данас у приватној 

стоматолошкој пракси 

Радна мјеста: - 

Чланство у научним и стручним 

организацијама или удружењима: 

- 

  

б) Дипломе и звања: 

Основне студије 

Назив институције: Стоматолошки факултет Универзитет у 

Београду 

Звање: доктор стоматологије 

Мјесто и година завршетка: 20. мај 2013. 

Просјечна оцјена из цијелог студија: 8.51 

Постдипломске студије: 

Назив институције: - 

Звање: - 

Мјесто и година завршетка: - 

Наслов завршног рада: - 

Научна/умјетничка област (подаци из 

дипломе): 

- 

Просјечна оцјена: - 

Докторске студије/докторат: 

Назив институције: - 

Мјесто и година одбране докторске 

дисертација: 

- 

Назив докторске дисертације: - 

Научна/умјетничка област (подаци из 

дипломе): 

- 

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

избора) 

  

в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 

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

 

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

19. или члана 20.) 

 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:  

 

 

г) Образовна дјелатност кандидата: 

Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  сврстаних по 

категоријама из члана 21.) 

 

Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број бодова сврстаних 

по категоријама из члана 21.) 

 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 

 

д) Стручна дјелатност кандидата: 

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

 
 

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

 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 85.1 

Трећи кандидат 

а) Основни биографски подаци : 

Име (име оба родитеља) и презиме: Соња (Момчило, Драгана) Ђурић 

Датум и мјесто рођења: 7. јуни 1991., Травник 

Установе у којима је био запослен: - 

Радна мјеста: - 

Чланство у научним и стручним 

организацијама или удружењима: 

- 
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б) Дипломе и звања: 

Основне студије 

Назив институције: Медицински факултет у Бањој Луци 

Звање: доктор медицине 

Мјесто и година завршетка: 05.09.2016. 

Просјечна оцјена из цијелог студија: 8.91 

Постдипломске студије: 

Назив институције: - 

Звање: - 

Мјесто и година завршетка: - 

Наслов завршног рада: - 

Научна/умјетничка област (подаци из 

дипломе): 

- 

Просјечна оцјена: - 

Докторске студије/докторат: 

Назив институције: - 

Мјесто и година одбране докторске 

дисертација: 

- 

Назив докторске дисертације: - 

Научна/умјетничка област (подаци из 

дипломе): 

- 

Претходни избори у наставна и научна 

звања (институција, звање, година 

избора) 

- 

  

в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 

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

 

Оригинални научни рад у научном часопису националног значаја 

 

N Rašeta, S Đurić, S Simović, N Zeljković, M Vujnić. Interrelations between body mass index, percentage 

of body fat, and waist-to-hip ratio among different groups of students at the University of Banja Luka. Facta 

Universitatis,Series Physical Education and Sports 2016;14(3):331-5. 

 
Abstract. Overweight and obesity prevalence has been reported in all age groups worldwide, including 
college students, while numerous researchers haw pointed out that the critical period for weight gain are the 
freshman years. The first aim of this study was to measure body weight and prevalence of overweight and 
obesity among students at the University of Banja Luka by using three independent measurement methods. 
The second aim of the present study was to determine whether there were any statistically significant 
differences across groups in terms of gender, field of study (faculty), and year of study. A total of 210 
students from the University of Banja Luka participated in the study, with a mean age of 21.94 ± 2.73 years. 
The set of measurements included: the Body Mass Index, Body Fat Percentage, and Waist-to-Hip Ratio. In 
terns of the Body Mass Index, a total of 22.40% of students were reported to be overweight, while 2.40% of 
them were obese. A higher percentage of overweight and obesity was repotted among male students. The 
other two measurement methods. Body Fat Percentage and Waist-to-Hip Ratio, showed somewhat different 
results primarily with respect to fewer numbers of students classified either as overweight or obese, which 
raised questions as to whether the Body Mass Index was a reliable method when it came to measuring certain 
population groups, particularly young people. Differences across groups were reported when gender and, to a 
certain extent, field of study was taken into account, whereas the difference between freshman and senior 
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years students was not statistically significant. The results from this study call for an extensive, detailed and 
prompt response to the issue of overweight and obesity, and its treatment among university students. 

Key words: BF %, BMI, obesity, owerwwight, student, WHR 

                                                                                                                                                    (6x0,5=3 бода) 

 

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

 

S Đurić, N Zeljković.Nutritional status and body composition analysis of students at University of Banja 

Luka. Abstract Book of the International Student Congress Graz 2016:88-1.  

 

Abstract 

Introduction: Recently, obesity frequency has reached epidemic proportion and it’s connected with 
cardiovascular diseases, diabetes type 2 and metabolic disorders. 

Aim: To determine and compare nutritional status at different semesters of students at Faculty of Medicine, 

Faculty of Sports and Faculty of Economics, University of Banja Luka. 

Materials and methods: Research was conducted on 210 students (in 7 groups, 30 students each, from first 
and third years of Sports and Economics faculties and first, third and fifth year of Faculty of Medicine). We 
measured students' weight and height (for body mass index- BMI), circumference of the waist and hips (for 
waist to hip ratio-WHR) and skinfold thickness in order to calculate fat percentage. Measurements were 
taken at Faculty of Sports. 

Results: Male Medical students had considerably larger waist circumference (p<0.01) and WHR (p<0.01), 
compared to students of Sports and considerably larger FAT% compared to students of Sports and 
Economics Faculties. Third year male Medical students had notably higher BMI (p<0.01) and FAT% 
(p<0.01) compared to first and fifth year students. Female Medical students had notably lower FAT% 
(p<0.01) compared to students at Sports and Economics Faculties. Third year female Medical students had 
notably lower FAT% (p<0.01), but higher BMI (p<0.01) compared to first and fifth year students. Older 
female students at Faculty of Sports had significantly higher FAT% (p<0,05) than younger. 

Conclusion: Medical students had higher value of BMI and larger FAT%, while female Medical students 

had lower FAT% than students of Sports and Economics Faculty. 

 

                                                                                                                                                           (3 бода) 

 

Научни рад на скупу националног значаја, штампан у зборнику извода радова 

 

С Ђурић, Н Зељковић. Процјена ухрањености студената Универзитета у Бањој Луци. СТЕС 2015.  

 

Сажетак 

Учесталост гојазности посљедњих година  достиже епидемијске размјере. 

Циљ рада био је да се утврди стање ухрањености студената Медицинског, Економског и Факултета 

физичког васпитања и спорта (ФФВИС) Универзитета у Бањој Луци, различитих година студија, те 

да се упореде добијене вриједности између наведених факултета и по годинама студија. 

Испитивањем је обухваћено 210 студената Универзитета у Бањој Луци, од чега је 108 (51,4 %) 

испитаника било мушког, а 102 (48,6 %) испитаника женског пола. Свим испитаницима су одређени 

индекс тјелесне масе (ИТМ) и проценат тјелесне масти ФЕТ% (engl. FAT%). Вриједности ИТМ биле 

су највише на ФФВИС (22,66 ± 2,85), затим на Медицинском (22,82 ± 2,76), те најниже на 

Економском факултету (23,59 ± 3,06), а запажена је и тенденција благог пораста вриједности ИТМ 

код старијих студената у односу на млађе на Економском и ФФВИС, док се код студената 

Медицинског факултета та разлика не уочава. Просјечан ФЕТ % код студената био је највиши на 

Медицинском (15,31 ± 6,43), затим на Економском факултету (13,99 ± 4,58) и повећавао се са 

годинама студија, док је просјечан ФЕТ % код студената ФФВИС (11,20 ± 4,40) био најнижи и остао 

непромијењен сa годинама студија. Код студенткиња највиши просјечан ФЕТ % био је на 

Економском факултету (26,29 ± 5,83), затим на Медицинском (25,39 ± 4,62) гдје се умјерено 

смањивао са годинама студија, за разлику од просјечног ФЕТ % на ФФВИС (20,96 ±7,24) који је 

показао тенденцију пораста међу старијим студенткињама. Већина студената Универзитета у Бањој 
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Луци је нормално ухрањена. 

Кључне ријечи: ухрањеност, индекс тјелесне масе, проценат масти, студенти 

 

                                                                                                                                                          (1 бод) 

 

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

19. или члана 20.) 

 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:  

 

 

г) Образовна дјелатност кандидата: 

Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  сврстаних по 

категоријама из члана 21.) 

 

Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број бодова сврстаних 

по категоријама из члана 21.) 

 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 

 

д) Стручна дјелатност кандидата: 

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

- Активност на Медицинском факултету Бања Лука и Универзитет Апеирон која 

доприноси повећању рада Универзитета                                         2 бода 

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

 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 98.1 

II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

Четврти кандидат 

а) Основни биографски подаци : 

Име (име оба родитеља) и презиме: Санела (Божо, Марија) Домуз Вујновић 

Датум и мјесто рођења: 19. март 1978. 

Установе у којима је био запослен:  од 2007. до 2008. Веледрогерија 

Бањалукафарм, 

- од 2008 до 2012. Дом здравља Рибник. 

- од 2012. Висока медицинска школа 

Приједор 

Радна мјеста: доктор медицине, 
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асистент, 

предавач 

Чланство у научним и стручним 

организацијама или удружењима: 

Удружење педијатара Републике Српске 

од 2012., 

Kомора доктора медицине Републике 

Српске од 2008., 

Друштво доктора медицине Републике 

Српске од 2008. 

  

б) Дипломе и звања: 

Основне студије 

Назив институције: Медицински факултет у Бањој Луци 

Звање: доктор медицине 

Мјесто и година завршетка: 26.06.2008. 

Просјечна оцјена из цијелог студија: 8.11 

Постдипломске студије: 

Назив институције: - 

Звање: - 

Мјесто и година завршетка: - 

Наслов завршног рада: - 

Научна/умјетничка област (подаци из 

дипломе): 

- 

Просјечна оцјена: - 

Докторске студије/докторат: није достављена документација 

Назив институције: - 

Мјесто и година одбране докторске 

дисертација: 

- 

Назив докторске дисертације: - 

 

Научна/умјетничка област (подаци из 

дипломе): 

- 

Претходни избори у наставна и научна 

звања (институција, звање, година 

избора) 

- 

  

в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 

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

 

Оригинални научни раду у научном часопису међународног значаја 

 

S Petrović, S Domuz, A Domuz. Prevalence and comorbidity of Asthma, Allergic Rinitis and Eczema 

among School Children in Republic of Serpsca - Cross-sectional study. Srp Arh Celok Lek 2017;1-2:9-4. 

 

САЖЕТАК 
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Увод/Циљ  

Учесталост коморбидитета астме и алергијског ринитиса била је повод за измену смерница у 

терапији астме и алергијског ринитиса. Светска здравствена организација и Група за алергијски 

ринитис и његов утицај на астму предлажу нови дијагностички и терапијски концепт „jедан дисајни 

пут, једна болест“. Наиме, присуство алергијског ринитиса код деце са астмом значајно доприноси 

лошој контроли астме, док терапија алергијског ринитиса код деце са астмом има позитиван ефекат 

на побољшање степена тежине симптома. 

Циљ ове студије био је одредити преваленцију алергијских обољења код деце у Републици Српској, 

као и да ли су алергијски ринитис и екцем чешћи код деце са астмом. 

Методе  

Истраживање је спроведено у облику студије пресека путем ISAAC упитника и обухватало је 3.000 

деце узраста од 6 до 15 година из 13 основних школа на територији Републике Српске. У коначну 

обраду података укључено је 1.975 упитника који су правилно попуњени. 

Резултати 

Преваленција визинга у последњих 12 месеци била је 7,9%, алергијског ринитиса 12,7% и екцема 5%. 

Дијагнозу астме постављену од стране лекара имало је 3,5% деце, дијагнозу алергијског ринитиса 

19,2% и дијагнозу екцема 14,5% деце. 

Закључак  

Деца са астмом имала су статистички значајно већу учесталост других алергијских обољења у односу 

на општу популацију. Такође, деца са умерено благом астмом имала су статистички значајно већи 

ризик да буду без постављене дијагнозе астме од стране лекара. Недијагностикована астма у 

коморбидитету са другим алергијским обољењима доводи до лоше контроле астме код деце. 

Кључне речи: 

астма; коморбидитет; студије пресека; екцем;преваленција; дете 

 

                                                                                                                                                    (10 бодова) 

Научни рад у научном часопису националног значаја 

 

С Домуз, А Домуз. Антидепресивима узроковане сексуалне дисфункције. Глас Медицинара 

2003;3:129-7. 

 

САЖЕТАК 

Удруженост неуротрансмитерског пута дјеловања селективних блокера поновног преузимања 

серотонина (ССРИ) са сексуалном жељом и функцијом нису довољно познати. 

Постоји неколико тврдњи и хипотеза о молекуларном механизму антидепресивима узрокованих 

сексуалних дисфункција 

Неуротрансмитерска хипотеза говори да антагонисти 5-ХТ2 рецептора појачавају сексуалну 

активност. Такође, један од могућих механизама сексуалне дисфункције може бити интрацелуламе 

природе. Засновани на хуманим приказима случаја сексуалних нуспојава ССРИ-а и 

експериметналним подацима добијених на животињама, подаци упућују на нитричне оксиде (НО) 

као главни кључ у механизму сексуалне функције. НО хипотеза има стајалиште да је мањак НО 

одговоран за опадање сексуалне активности код већине пацијената лијечених антидепресивима. 

Међутим, све наведене хипотезе нису довољно јасне и потребна су додатна истраживања. 

Антидепресиви најчешће узрокују пад либида, инхибицију сексуалног узбуђења, еректилну 

дисфункцију, одгађање времена оргазма и/или аноргазмију, укључујући ејакулатому дисфункцију 

мушкараца. Рјеђе сексуалне нуспојаве су : константна ерекција, болна ејакулација, анестезију пениса, 

спонтани оргазам. 

Када се утврди даје ССРИ узрок сексуалне дисфункције, потребно је започети једну од терапијских 

опција за лијечење насталих поремећаја. Ефективна терапија сексуалних дисфункција узрокованих 

антидепресивима значајно побољшава квалитет живота пацијената и њихових партнера. 

Међутим, требало би забиљежити да алтернативни љекови у терапији антидепресивима индуциране 

сексуалне дисфункције могу имати сопствене нуспојаве (седација, несвјестица са Нефазодоном 

(Серзоне); сува уста, дебљање са Миртазепином (Ремерон); узнемиреност са Бупропионом 

(Wеллбутрин)). 
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КЉУЧНЕ РИЈЕЧИ: ССРИ, серотонин, сексуална дисфункција, антидепресивни лијекови 

                                                                                                                                                       (6 бодова) 

 

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

 

Z Špirić, M Ećim, M Vještica, M Vučković, S Domuz. Distribution of cancer in various quadrants of the 

breast. Books of Abstracts 3rd Interantional Symposium of Clinical and Applied Anatomy, Maribor 

2011:95-1.                

 

Abstract 

• Иntroduction 

Primary tumor location has a prognostic significance in operable breast cancer. Upper outer quadrant breast 
cancers have a more favourable prognosis when compared with tumors in other locations. Patients with 
inner and periareolar region breast cancers have a worse prognosis and a higher risk of disease relapse 
compared to patients whose cancers are located in outer quadrants. The aim of this study was to determine 
which breast is more commonly affected by cancer, as well as to define the cancer distribution among the 
quadrants of the affected breast. 

MМaterial and methods 

This study included patients who were diagnosed with operable breast cancer at the Breast Unit and Clinic 
of Oncology during 2010. There were 97.72% (214/219) female and 2 28% (5/219) male patients with the 
average age of 59 years. 
Results 
Of the 279 cancers, 145 (51.97%) were detected in the right breast and 134 (48.03%) in the left breast. The 
distribution was 118 (42.29%) lesions in the upper outer quadrant, 51 (18.28%) in the upper inner 
quadrant,40(!4.34%)in (he iower outer quadrant, 24 (8.6%) in the lower inner quadrant, 28 (10.04%) in the 
centralzoneand 18(6.45%) lesions were in the nipple areola zone. 

CConclusion 

Cancer is slightly more common in the right breast than in the left breast in all age groups. The most 
common location of breast cancer occurrence is the upper outer quadrant of the right breast. 
Keywords: breast cancer, upper outer quadrant, quadrant distribution 

                                                                                                                                                (3x0,5=1.5 бод)   

 

 

S Domuz, A Domuz. Variations of the posterior arch of the atlas and their clinical importance for vertebrate 

artery. Books of Abstracts of 10th Annual Iternational Ain Shams Medical Students' Congress, Cairo 2002: 

1. 

 

Abstract 

We are presenting atlas with the sulcus of the vertebral artery spanned from the both sides, and atlas with 

sulcus spanned at one side and with 1mm long bone proliferation on the other side of the same vertebra. 

Results> the vertical diameter of the channel (5,37mm; 5,38mm; 5,78mm), the front rear diameter of the 

channel (7,08mm; 6,79mm; 6,9mm), the middle part of ponticuli (2,33mm; 4,23mm; 3,81mm). 

Importance of these channels and ponticuli is that they may compress the vertebral artery (which provides 

blood for the rear third of the brain). Their accompanying to constant headaches, photophobia, migraines 

and Barre-Lieou syndrome is explained. Local injuries of the artery walls may occur, because of constant 

pressure onto the artery. 

 

                                                                                                                                                           (3 бода) 

 

 

S Domuz, A Domuz. Morphological variations of the calcarine sulcus. Books of abstracts of 1st 

International Congress of Medical Sciences, Beograd 2001: 17-1. 
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Abstract 

The calcarine sulcus(SCAL)is a primary sulcus of the medial surface of the cerebral hemispheres.SCAL 

separates the cuneus from the lingual gyrus.From the functional point of view SCAL together with the parts 

of the cuneus and the lingual gyrus present the primar visual area (The striate area). 

We investigated 42 brains(84 hemispheres)taken post mortem from adult persons of both sexes and different 

age.Brains were fixed by suspension in 10% formaline during 4 weeks and than removed the brain 

membranes,photographed them and applied the method of indirect planimetry.The result were described by 

the methods of the descriptive and analytical statistics. 

Our classification of SCAL has 4 various type and every researching sample includes typisitation: type 1: 

continuous one waved SCAL (without stop and with convexity towards up or down), type 2: continuous 

multi waved SCAL (2 waved is in a form of the extended letter S), type 3: discontinuous SCAL, with two or 

more segments (consisting of more segments with various localisation of stopping), type 4: nonclassified 

SCAL(all others not belonging to any other type). 

On the right hemispheres the most common type is type 1 in 41%,and on the left hemispheres the type 2 is in 

43%.The rarest type is on the right hemispheres and it is the type 4 in 14,2% and on the left hemispheres it is 

the type 3 in 4,8%. The results have shown that the average length of SCAL is 

53,6mm(max:99mm;min:27mm).SCAL length on the left hemispheres is bigger in comparison to the some 

path on the right hemispheres(L:55,8mm;D:51,3mm). This difference is not statistical significantly (p>0,05). 

Left/right asymmetry of SCAL is present but not statistical significantly (p>0,05). 

                                                                                                                                                              (3 бода) 

S Domuz, A Domuz. Patients abuse of antibiotics. Eur J Med Res 2007;12(suplement IV). Proceedings of 

the 18th European students conference, Berlin 2007:181-1  

 

Introduction: Intensive use and abuse of antibiotics (ABs) resulted in selection of bacteria which are 

resistant to most, and some of them to all ABs. Results of Palmer and Bauchnera’s study show that about 

93% of parents think that all infections of ear need AB tretmant, also throat infections (83%), cold (32%), 

temperature (58%) and cough (58%) need AB. Study is taken in 8 East European countries show that the 

most frequent source of ABs abuse are pharmacies (68%) and "leftover" antibiotics (26%). 

Aim: The main aims of the study are: 1. the most frequent symptoms as reasons for patients to use ABs 

without a physician’s recommendation; 2. the most frequent sources of abuse ABs; 3. most frequently 

abused ABs; 4. how much patients know about unwanted effects as results of abuse of ABs. Method: We 

have tried to find the answers to the questions using a questionnaire. This study included five offices that 

belong to the Centar of family medicine in Banja Luka. The questionnaire includes 5 questions. The study 

also includes information about age, gender and education. Date were analysed by method of likelihood ratio 

test, chi-squared test and another statistical tests that present a valid ratiocination. Results: The preliminary 

sample consisted of 111 respondents: 77 females and 34 males. Every third patients use of ABs without 

consulting a doctor (33%). 1. The most frequent symptoms as reasons for patients use of ABs without 

consulting a doctor are: temperature (21%), headache (20%), cough (14%), sore throat (9%) and hoarseness 

(6%), otitis media, diarrhea and pain during urinate (5%). 2. The most frequent sources of ABs are 

pharmacies (64%), 18 percent of patients use "shared"antibiotics, and 18% of patients use "leftover" 

antibiotics. 3. Most frequently abused ABs are: amoxicillin, amoxiclav, cotrimoxazole and doxycycline. 4. 

Even most patients think that ABs have unwanted effects and shouldn’t be taken without consulting a doctor 

(83%), every third patients use of ABs without consulting a doctor (31%). They also agree (78%) that 

uncontrolled abuse of ABs will result in bacterial resistance to ABs, still every fifth patient thinks that ABs 

are drugs for virus infections (21%). Also most patients (88%) agree that abuse of ABs can damage their and 

another people’s health, but 23% of patients says that they get an AB from they doctor anyway. 

Conclusion: Most patients have a certain level of knowledge about ABs, their unwanted effects and bacterial 

resistance, and still they abuse them and even ask their doctor for AB, although they have symptoms caused 

by virus. 

 

                                                                                                                                                               (3 бода) 
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Реализован међународни научни пројекат у својству сарадника 

 

- Сарадник на пројекту "GLOBAL ASTHMA NETWORK STUDY GROUP" 2014.                                          

(3x0,3=0,9 бода) 

- Сарадник на пројекту “Јачање сестринства у Босни и Херцеговини“,Швајцарска агенција 

за развој и сарадњу, 2013-2015.                                                               (3x0,3=0,9 бода) 

- Сарадник на пројекту „Јачање иституцијаи капацитета за имплементацију ЕУ Директиве 

о регулисању професија“-Програм Европске уније ИПА 2011 за Босну и Херцеговину, 

ЕУ Твининг прјекат БА 11 ИБ ОТ 03,2013-2015 Учесник радне групе Health         

(3x0,3=0,9 бода) 

 

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

19. или члана 20.) 

 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:  

 

 

г) Образовна дјелатност кандидата: 

Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  сврстаних по 

категоријама из члана 21.) 

 

Менторство кандидата за завршни рад првог циклуса  

Није достављена документација  

 

Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број бодова сврстаних 

по категоријама из члана 21.) 

 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 

 

д) Стручна дјелатност кандидата: 

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

 

Стручни рад у часопису националног значаја 

 

S Petrović, G Vilotijević Dautović, B Bjelica Rodić, N Barišić, S Domuz. Evaluation of chest x-rays in 

children with acute wheezing. Pediatrics Today 2013;9(2):192-9.  

 

This paper was designed as a review of different CXR presentations in our asthmatic patients, or children 

with wheezing caused by other pathological conditions. Wheezing and asthma are common in childhood. 

Wheezing is just one of the symptoms of asthma, but also may be a sign associated with a number of various 

and sometimes very serious diseases. All pediatricians should bear in mind that “not all that wheezes is 

asthma”. It is estimated that approximately 30% of children have episodes of wheezing or asthma at some 

stage. Physicians frequently order chest X-rays (CXR) for suspected asthmatic children or severe asthmatic 

children in acute attacks, in children with wheezing who are less than 5 years of age, for those with a 

temperature greater than 38.30C, those with symptoms for longer than few days, or tachypnea and dyspnea. 
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Retrospective reviews of CXR in children with asthma and wheezing disorders suggest than in most 

circumstances this investigation does not contribute to diagnosis and management. However, CXR may be 

of use in identifying complications of asthma or recognizing other wheezing disorders. Unrecognized causes 

of wheezing may cause serious complications and even fatal outcome. 

Conclusion – An efficient approach in patients with wheezing would be to forego CXR when a clinical 

diagnosis is certain, and to perform them only if a complication is suspected or if the etiology of the 

respiratory illness is uncertain. 

Key words: Chest X ray, Childhood wheezing , Diagnose, Asthma. 

 

                                                                                                                                      (2x0,75=1,5 бодова) 

 

С Домуз, А Домуз. Присуство фактора ризика код обољелих од инфаркта миокарда. Глас 

Медицинара 2003;3:19-2. 

 

САЖЕТАК 

УВОД: Infarctus miocardii (ИМ) је ограничено подручје изумирања миокарда, које је посљедица нагле 

или релативно нагле артеријске инсуфицијенције (слика 1). 

МАТЕРИЈАЛИ: Анализирали смо присуство фактора ризика код 516 пацијената оба пола старости 

од 25-92 године са дијагностикованим ИМ за период 1999/2000 год. 

МЕТОДЕ: Из историје болести пацијената добили смо податке о присуству следећих фактора ризика: 

гојазност, пушење, повишен крвни притисак, алкохол и диабетес меллитус. Резултати су 

анализирани методама дескриптивне статистике. 

ЦИЉ: Циљ ове студије је да одреди заступљеност ИМ према полу и старости, те присуство и 

повезаност фактора ризика са полом и старошћу. 

РЕЗУЛТАТИ: Од 516 пацијената 70,35% су мушкарци, док је 29,65% женског пола. Заступљеност 

ИМ према старосним групама је слиједећа: од 25- 50 година 19,19% ; од 51-69 година 53,1% ; од 70-

92 године 27,71% (графикон 1). Повишен крвни притисак је присутан код 65,31% пацијената. 51% 

пацијената су активни пушачи (графикон 2), док је 24% конзумирало алкохол. Диабетес меллитус се 

јавља код 15,31% обољелих, а гојазност код 27,13%. 9,5% пацијената негира присуство фактора 

ризика, док 24,8% има присутан један од фактора. Два фактора ризика има 34,9%, а три и више 

фактора ризика налазимо код 30,8% пацијената. 

ЗАКЉУЧАК: У нашем истраживању као најчешћи фактори нзика нађени су артеријска хипертензија 

(регистрована код 65,31% пацијената) и пушење (51 %). С обзиром на број фактора ризика, најчешћи 

случај (180 пацијената) је истовремено присуство два фактора ризика. Највећи број обољелих је у 

старосној групи од 51 -69 година живота (53,1%). У односу на пол много чешће обољевају мушкарци 

него жене, а то је нарочито изражено у репродуктивном периоду (однос је 8:1). 

 

                                                                                                                                                             (2 бода) 

 

С Домуз, Љ Соломун, Д Јојић, А Домуз. Клиничке карактеристике неонаталне пнеумоније 

узроковане инфлуенца А вирусом на одјељењу патолошке наонатологије са прематуритетом 

Клиничког центра Бањалука. Часопис удружења пулмолога Републике Српске 2013;3(1-2):179-6. 

 

Сажетак: Приказали смо групу од 5 новорођенчади са потврђеном вирус инфлуенца А пнеумонијом. 

Студија указује да инфлуенца инфекција варира од благог обољења са спонтаним опоравком до 

тешког обољења код неонатуса. Мјешана респираторна вирусна или вирусно/бактеријска 

коинфекција повезана је понекад са развојем тежих облика болести. Лабораторијске, радиолошке и 

клиничке карактеристике инфлуенца пнеумоније код неонатуса нису значајно специфичне и 

сензитивне за разликовање вирусне од бактеријске инфекције. С тога, дефинитивна дијагноза 

инфлуенца пнеумоније захтјева серолошку потврду. 

                                                                                                                                                           (2 бода) 

 

Активност на Медицинском факултету Бања Лука која доприноси повећању рада 

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

 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 117.8 

 

Пети кандидат 

а) Основни биографски подаци : 

Име (име оба родитеља) и презиме: Тања (Ђуро, Љиљана) Шуљак 

Датум и мјесто рођења: 22. април 1988. 

Установе у којима је био запослен: -Православна амбуланта "Свети апостол 

Лука" - доктор волонтер, 

-децембар 2013. -фебруар 2014.  Дом 

Здравља лакташи, 

-од јуна 2014 Фонд здравственог 

осигурања 

Радна мјеста: виши стручни сарадник, 

доктор волонтер 

Чланство у научним и стручним 

организацијама или удружењима: 

- 

  

б) Дипломе и звања: 

Основне студије 

Назив институције: Медицински факултет у Бањој Луци 

Звање: доктор медицине 

Мјесто и година завршетка: 23.04.2013. 

Просјечна оцјена из цијелог студија: 8.71 

Постдипломске студије: 

Назив институције: - 

Звање: - 

Мјесто и година завршетка: - 

Наслов завршног рада: - 

Научна/умјетничка област (подаци из 

дипломе): 

- 

Просјечна оцјена: - 

Докторске студије/докторат: 

Назив институције: - 

Мјесто и година одбране докторске 

дисертација: 

- 

Назив докторске дисертације: - 

Научна/умјетничка област (подаци из - 
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дипломе): 

Претходни избори у наставна и научна 

звања (институција, звање, година 

избора) 

- 

  

в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 

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

Научни рад на скупу националног значаја, штампан у зборнику извода радова 

 

Т Шуљак. Г Кременовић. Консултативно специјалистичка здравствена заштита из 

дерматовенерологије у Републици Српској. Зборник сажетака Конгреса здравствених радника Србије 

прве категорије са међународним учешћем 2015:47-1 

 

Сажетак 

Циљ: је приказати доступност и исплативост консултативно специјалистичке заштите из области 

дерматологије у периоду од 01.01.2014. до 30.06.2015. године у Републици Српској. 

Методологија: У изради рада кориштена је дескриптивна - ретроспективна студија. Обухваћене су 

здравствене установе које су уговориле пружање услуга КСЗ-а из дерматовенерологије са Фондом 

здравственог осигурања Републике Српске (ФЗО РС), а подаци су добијени увидом у Информациони 

систем ФЗО РС. 

Резултати рада: Број прегледа извршен у свим здравственим установама износи 15 831. 

Анализирајући доступне податке утврђење број пацијената који су упућени на даљу дијагностику, 

230 (1,45%). Број пацијената упућени другом специјалисти на виши ниво износи 28 (0,17%), број 

пацијената код којих је лијечење завршено на нивоу амбуланте износи 2471 односно 15,60%. 

Анализиом услуга видимода је дермоскопија извршена у 4475 случајева, електрокаутеризација или 

термокаутеризација у 1395 случајева, криотерапија по сеанси 10121 случајева и микроскопска 

анализа нативног препарата гливица у 910 случајева. Број пружених услуга за наведени период 

износи 41945, а утрошена финансијска средства су 348.275,44 КМ, те је просјечна цијена услуге из 

области дерматовенерологије 8,31 КМ 

Закључак: КСЗ из области дерматовенерологије је доступна на већем дијелу територије РС.Велики 

број прегледа и услуга се пружа осигураницима по релативно ниској цијени. 

                                                                                                                                                        (1 бод) 

 

Тања Шуљак, С Јовичић, М Тепић. Анализа доступности КСЦ-а из области офталмологије. Зборник 

радова и сажетака Првог конгрес офталмолога Републике Српске са међународним учешћем 

2015:134-1.   

 

Увод: Консултативно специјалистичка здравствена заштита (КСЗ) обухвата систем мјера, активности 

и поступака у сврху дијагностиковања, лијечења и медицинске рехабилитације обољелих, када по 

природи болести, обзиром на друге околости није потребна примјена болничког лијечења. 

Циљ рада: Циљ овога рада је да се прикаже доступност и свеобухватност консултативно 

специјалистичке заштите из области офталмологији у периоду од 01.01.2014. до 31.12.2014. године у 

Републици Српској. 

Метод: У изради овог рада кориштена је дескриптивна - ретроспективна студија. Истом су 

обухваћене све приватне здравствене установе које су у наведеном периоду уговориле пружање 

услуга из КСЗ-а из области офталмологије са Фондом здравственог осигурања Републике Српске 

(ФЗО РС), а подаци су добијени увидом у Информациони систем ФЗО РС. Резултати: Резултати рада: 

Укупан број прегледа извршен у свим здравственим установама износио је 58 071. Највећи број 

прегледа регистрован је у специјалистичкој офталмолошкој ординацији Др Њежић(12,5%). 

Анализирајући доступне податке утврђено је да је број пацијента који су упућени на даљу 

дијагностику изражен у процентима износио је 3.1%. Број пацијената који су упућени другом 
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специјалисти на виши ниво износио је 1.2%, док је број пацијената код којих је лијечење завршено на 

нивоу амбуланте износио 17,8%. Од услуге које су анализиране, прописивање наочара је заступљено 

у 33.4%, а уклањање страног тијела у 0.9%. 

Закључак: Закључак: КСЗ из области офталмологије најприступачнија је осигураницима са подручја 

Канцеларије Бања Лука, те је и даље присутан проблем незадовољства пацијената са организацијом и 

доступношћу КСЗ-а секундарног нивоа, посебно у општинама које немају болнице. 

Кључне ријечи: анализа, КСЗ, доступност.      

                                                                                                                                                         (1 бод) 

 

Т Шуљак. Г Кременовић. Инциденца порођаја царским резом у породилиштима Републике Српске у 

периоду од 01.01.2013.-31.2.2015. Зборник сажетака Конгреса здравствених радника Србије прве 

категорије са међународним учешћем 2016:47-1 

 

Сажетак 

Циљ овога рада је да се прикаже инциденција порођаја царским резом у породилиштима Републике 

Српске у трогодишњем периоду, као и однос између порода вагиналним путем и порода царским 

резом. 

Методологија: У изради рада кориштена је дескриптивна - ретроспективна студија. Истом су 

обухваћена сва породилишта на територији РС. Резултати су систематизовани и приказани табеларно 

и графички. Подаци су добијени увидом у Информациони систем ФЗО РС и АСКВА апликацију. 

Резултати рада: Укупан број порода за наведени период је 27 222, од тога 7194 порода царским 

резом, из чега произилази да је инциденце царских резова 26,42%.Анализирајући цјелокупан период 

долазимо до закључка да је укупан број порода у паду док је удио царских резова из године у годину 

већи.Од свих анализираних породилишта породилиште у Требињу има константно највећи удио 

царских резова у односу на број обављених порода. 

Закључак: Подаци за европски регион су да је инциденција порода царским резом 20% док је 

инциденце у Републици Српској 26,42%. Повећањем инциденције царских резова повећавају се и 

трошкови здравствене заштите али исто тако и број постпорођајних компликација и вријеме 

опоравка породиља. Зато су препоруке WХО да се број порода царским резом смањи на 

прихватљивих 10-15%. 

                                                                                                                                                         (1 бод) 

 

Т Шуљак. Г Кременовић. Терапија катаракте у здравственим установама у Републици Српској. 

Зборник сажетака Симпозијума здравствених радника Србије прве категорије са међународним 

учешћем 2016:47-1 

 

Сажетак 

Циљ: овога рада је да се прикаже значај савремене офталмолошке-хирурске процедуре 

(факоемулзификације) у Републици Српској у посматраном периоду, као и однос између операција 

катаракте савременом методом факоемулзификације и класичном екстракапсуламом екстракцијом 

сочива механичком факофрагментациј ом. 

Методологија: У изради рада кориштена је дескриптивна - ретроспективна студија.Истом су 

обухваћене све јавне здравствене установе у којима се ова интервенција изводи на територији РС. 

Резултати су систематизовани и приказани табеларно и графички. Подаци су добијени увидом у 

Информациони систем ФЗО РС и АСКВА апликацију. 

Резултати рада: Укупан број операција за наведени период је 2 257.Од свих анализираних 

здравствених установа Универзитетско клинички центар Републике Српске у Бања Луци има 

константно највећи удио обављених оперативних интервенција (1227-54,36%) у односу на друге 

здравствене установе. 

Закључак: Операција катаракте је најчешћа операција која се изводи у медицини, али је и операција 

која се изводи са највише успјеха. Увођење факоемулзификације је револуција у операцији катаракте 

у нашој земљи која је већ четврту деценију присутна у офталмологији широм свијета, која се изводи 

у условима једнодневне хирургије без потребе остајања у болници након операције чиме се смањују 

трошкови здравствене заштите али исто тако и број постоперативних компликација и вријеме 
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опоравка пацијената. 

 

                                                                                                                                                     (1 бода) 

 

 

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

19. или члана 20.) 

 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:  

 

 

г) Образовна дјелатност кандидата: 

Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  сврстаних по 

категоријама из члана 21.) 

 

Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број бодова сврстаних 

по категоријама из члана 21.) 

 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 

 

д) Стручна дјелатност кандидата: 

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

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

 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 91.1 

 

Шести кандидат 

а) Основни биографски подаци : 

Име (име оба родитеља) и презиме: Сања (Миленко, Слободанка) Гајић  

Датум и мјесто рођења: 7. август 1991., Бихаћ 

Установе у којима је био запослен:  

Радна мјеста:  

Чланство у научним и стручним 

организацијама или удружењима: 

- 

  

б) Дипломе и звања: 
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Основне студије 

Назив институције: Медицински факултет у Бањој Луци 

Звање: доктор медицине 

Мјесто и година завршетка: 09.07.2015. 

Просјечна оцјена из цијелог студија: 8.33 

Постдипломске студије: 

Назив институције: - 

Звање: - 

Мјесто и година завршетка: - 

Наслов завршног рада: - 

Научна/умјетничка област (подаци из 

дипломе): 

- 

Просјечна оцјена: - 

Докторске студије/докторат: 

Назив институције: - 

Мјесто и година одбране докторске 

дисертација: 

- 

Назив докторске дисертације: - 

Научна/умјетничка област (подаци из 

дипломе): 

- 

Претходни избори у наставна и научна 

звања (институција, звање, година 

избора) 

- 

  

в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 

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

 

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

19. или члана 20.) 

 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:  

 

 

г) Образовна дјелатност кандидата: 

Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  сврстаних по 

категоријама из члана 21.) 

 

Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број бодова сврстаних 

по категоријама из члана 21.) 
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УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 

 

 

 

 

д) Стручна дјелатност кандидата: 

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

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

 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 83.3 

 

 

 

 

 

 

 

III. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

На основу анализе конкурсног материјала пријављених кандидата, Комисија је 

констатовала да пет кандидата испуњава услове за избор сарадника према члану 77. 

Закона о високом образовању Републике Српске (просјечна оцјена већа од 8 (осам) 

на основном студију). 

Kандидат др стом. Марина Цвишић је завршила основне студије из научног поља 

стоматологије у које не спада ужа научна област Цитологија, хистологија и 

ембриологија. Предмет xистологија и ембриологија у студију стоматологије је 

значајно мањег обима него у студију медицине. Остали кандидати су завршили 

основне студије из научног поља медицине у коју спада ужа научна област 

цитологија, хистологија и ембриологија. 

 

У складу са чланом 26. Правилника о поступку и условима избора наставника и 

сарадника на Универзитету у Бањој Луци, Комисија даје сљедећу ранг листу 

кандидата са бројем освојених бодова: 

1. Санела (Божо, Марија) Домуз Вујновић, др мед.        број бодова: 117.8 

2. Соња (Момчило, Драгана) Ђурић, др мед.                   број бодова: 98.1 

3. Дарко (Жарко, Душанка) Вујиновић, др мед.              број бодова: 94.3 

4. Тања (Ђуро, Љиљана) Шуљак, др мед.                         број бодова: 91.1 

5. Марина (Тедо, Мира) Цвишић, др стом.                       број бодова: 85.1 

6. Сања (Миленко, Слободанка) Гајић, др мед.               број бодова: 83.3 

 

Кандидат др мед. Соња Ђурић je завршила основне студије прије пола године, у 

року, по Болоњском систему школовања, са просјечном оцјеном 8.91. Стара је 26 
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година. 

На основу времена студирања, просјечне оцјене студија, научно-истраживачког рада 

и година старости Комисија предлаже кандидата под редним бројем 2. 

На основу свега изнесеног Комисија предлаже Наставно-научном вијећу и Декану 

Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци да се др мед. Соња Ђурић 

изабере у сарадничко звање асистента за ужу научну област Цитологија, 

хистологија и ембриологија на Медицинском факултету Универзитета у Бањој 

Луци. 

 
Уколико се на Конкурс пријавило више кандидата у Закључном мишљењу обавезно је навести ранг 

листу свих кандидата са назнаком броја освојених бодова, на основу које ће бити формулисан 

приједлог за избор 

 

У Бањој Луци и Фочи јун 2017. године 

 

 

Потпис чланова комисије 

  

Др Весна Љубојевић, доцент, ужа научна 

област Цитологија, хистологија и 

ембриологија, Медицински факултет 

Универзитета у Бањој Луци, предсједник 

 

 

Др Зденка Кривокућа, редовни професор, 

ужа научна област Анатомија, 

Медицински факултет Универзитета у 

Бањој Луци,члан 

 

Др Мирјана Ћук, доцент, ужа научна 

област Патологија, Медицински 

факултет Фоча, Универзитет у Источном 

Сарајеву, члан 
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IV.  ИЗДВОЈЕНО ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

 

(Образложење члан(ов)а Комисије о разлозима издвајања закључног мишљења.) 

  

 

 

У Бањој Луци, дд.мм.20гг.године 

 

 

Потпис чланова  комисије са издвојеним 

закључним мишљењем  

1.   

2.  

 

 

 

 


