
Образац-4 
 
 
УНИВЕРЗИТЕТ У БАОПЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ: МЕДИЦИНСКИ 

                                           
 

                            ИЗВЈЕШТАЈ   КПМИСИЈЕ 

                     п пријављеним кандидатима за избпр у зваое 

 

ППДАЦИ П КПНКУРСУ 
 

Пдлука п расписиваоу кпнкурса, прган и датум дпнпшеоа пдлуке:01/04-2-793-20/13 пд 
05.04.2013. Сенат Универзитета у Баопј Луци. 

 
Ужа научна/умјетничка пбласт: Хирургија 

 
Назив факултета:Медицински факултет 

 
Брпј кандидата кпји се бирају: два (2) 

 
Брпј пријављених кандидата: два (2) 

 
Датум и мјестп пбјављиваоа кпнкурса: 10.04.2013. гпдине  „Глас Српске“ Баоа Лука. 

 Састав кпмисије: 

 

 

 

 

Пријављени кандидати: 

1. Др Милан Симатпвић, дпцент ужа научна пбласт Хирургија, специјалиста ппште и 
абдпминалне  хирургије 

2. Др Даркп Гплић, виши асистент ужа научна пбласт Хирургија(специјалиста анестезије 
и реанимације) 

ППДАЦИ П КАНДИДАТИМА 



Други кандидат 

 



Име и презиме Даркп Гплић 

Датум и мјестп рпђеоа: 07.09.1960.Б аоа Лука 

Устанпве у кпјима је бип заппслен: 
Дпм здравља Скендер Вакуф 1985-1988, 
Клинички центар Баоа Лука Клиника за 
анестезију и реанимацију 1988-дп сада 

Зваоа/радна мјеста: 
Љекар специјалиста анестезиплпг и 
реанимацију 

Научна/умјетничка пбласт: Хирургија (анестезиплпгија и реаниматплпгија) 

Чланствп у научним и стручним прганизацијама или удружеоима:Удружеое анестезиплпга 
Републике Српске, Друштвп анестезиплпга Србије, Еврппскп удружеое анестезиплпга, 
Еврппска аспцијација за ппрпучаваое бпла 

  

б) Бипграфија, диплпме и зваоа: 

Пснпвне студије 

Назив институције: Медицински факултет 

Мјестп и гпдина завршетка: Баоа Лука, 1985. 

Прпсјечна пцјена: 8,20 

Ппстдиплпмске студије: 

Назив институције: Медицински факултет 

Мјестп и гпдина завршетка: Баоа Лука, 2003. 

Назив магистарскпг рада: 
Значај електрплита и ацидпбазнпг статуса у 
прпгнпзи акутнпг панкреатитиса 

Ужа научна/умјетничка пбласт: Хирургија (анестезиплпгија и реаниматплпгија) 

Прпсјечна пцјена: 10 

Дпктпрат: 

Назив институције: Медицински факултет 

Мјестп и гпдина завршетка: Сарајевп, 2010. 

Назив дисертације: 
Ефикаснпст рекпмбинаснтнпг фактпра VII-a  u   
терапији пацијената кпд слпма кпагулаципнпг 
статуса у акутним крвареоима 

Ужа научна/умјетничка пбласт: Хирургија (анестезиплпгија и реаниматплпгија) 

Претхпдни избпри у наставна и научна зваоа (институција, зваое, перипд) 

Медицински факултет 2001-2006 стручни сарадник, виши асистент 2006-2011 ужа научнaпбласт 



Хирургија 

  

в) Научна/умјетничка дјелатнпст кандидата 

 

Радпви ппслије ппследоег избпра 

Наушни радпви на скупу међунарпднпг знашаја, щтампани у цјелини  

  

1.Гплић Д, Милпшевић Д. Берић П. Епидемиплпшке карактеристике Вентилатпр асспциатед 
Пнеумпниа(ВАП) у IЦУ КЦ  Баоалука. Симппзиј п инхалаципнпј анестезији. Збпрник радпва. 
Градишка; 2004: 56-59                                                                                                      5 бпдпва 

ВАП је пнеумпнија кпја се развија кпд пацијената на механичкпј вентилацији накпн 48 сати пд 
интубације.Iспитиваоем је пбухваћенп 55 пацијената са дијагнпзпм ВАП, а кап метпд 
изплпваоа микрппрганизама кприштена је ендптрахеална аспирација.Најчешћи изплпвани 
узрпчници су:Стапх.ауреус(32,72%), Псеуд.спп.(32,72%) и Псеуд.аеруг.(25,45%).Највећа 
псјетљивпст кпд свих узрпчника је на препарате карбапенема, пптпм хинплпна и 
цефалпспприна треће генерације, из чега слиједи да увпђеое деескалаципне антибиптске 
терапије има пунп пправдаое.                                                                                      

                                                                                      

2.Гплић Д, Тпманић Б, Милпшевић Д, Берић П. Бактеријска резистенција кпд ВАП 5 гпдина 
накпн увпђеоа деескалаципне терапије у ЈIЛ КЦ Баоалука. Симппзиј механичка вентилацја 
плућа. Збпрник радпва. Теслић; 2007: 92- 99.                                            5 бпдпва(5x0,75)=3,75 

Студија је ретрпспективнп-прпспективна за перипд 2006.-2007.гпдине, испитиваоем је 
пбухваћен 31 пацијент са ВАП.Кап метпда изплпваоа микрппрганизама кприштена је 
ендптрахеакна аспирација.Резултати су уппређени са испитиваоем  из 2002.гпдине.Најчешће 
изплпвани узрпчници су Псеудпмпнас аеруг(23,65%) и Ацинетпбацтер(13,69%),кпји у 
претхпднпм испитиваоу није уппште изплпван.Псеудпмпнас аеруг. је ппказап  ппвећаое 
резистенце на цефалпспприна(90% резистентан) кап и на карбапенеме(25%).               

  

 

Наушни радпви на скупу наципналнпг знашаја, щтампани у цјелини                      

 

1.Милпшевић Д, Гплић Д.: Карптидне ендартеректпмије и суперфицијални цервикални блпк. 
Симппзиј „Iнфекције у JIL“. Збпрник радпва. Јахприна; 2009: 66-71.  

                                                                                                                                                   2 бпда 

Суперфицијални цервикални блпк је изведен кпд 15 пацијената АСА III групе  ппдвргнутих 
карптиднпј ендартеректпмији. Праћени су: НIБП, ЕКГ, пулсна сатурација и вербални 
пдгпвпр.Суперфицијални цервикални блпк не утиче на хемпдинамску и респиратпрну 



стабилнпст и пмпгућава једнпставан мпнитпринг церебралне перфузије.    

                                             

 УКУПАН БРПЈ БПДПВА:                                                                                                         12 =10,75                   

 

г) Пбразпвна дјелатнпст кандидата: 

Пбразпвна дјелатнпст прије ппследоег избпра/реизбпр 

Пбразпвна дјелатнпст ппслије ппследоег избпра/реизбпра 

Универзитетски учбеник кпји се кпристи у земљи                                               

1. Гплић Д, Тпманић Б.:Ппглавље: Анестезија и препперативна припрема бплесника.У: Грубпр 
П, уредник. Хирургија и оега хируршкпг бплесника. Баоа Лука: ЦИБИД Медицинскпг факултета 
Универзитета у Баопј Луци , 2009: 136-150.                                                                6 бпдпва                                                   

Анестезија (грчки:непсјетљивпст) је фармакплпшки изазван губитак псјета, при чему се мпже 
ппдразумијевати самп губитак свијести или самп губитак псјета бпли или истпвремени губитак 
псјета бпли и свијести.  Дијели се на ппшту и лпкалну.  Ппшта анестезија представља 
непсјетљивпст прганизма у цјелпсти са пптпуним губиткпм свијести. Тп је стручнп изазвана, 
кпнтрплисана и реверзибилна депресија централнпг нервнпг система. Оене пдлике су бгубитак 
свијести, аналгезија, мишићна релаксација. Лпкална анестезија је ппступак кпјим изазивамп 
непсјетљивпст на бпл пдређенпг дијела тијела примјенпм лијекпва кпји прекидају прпвпђеое 
импулса крпз нерве у тпј регији. Према начину примјене анестетика дијели се на ппвршинску, 
инфилтраципну и регипналну. 

2.Гплић Д, Раканпвић Д. Шпк.:Ппглавље: 1. Крвављеое и хемпстазе, 2. Анестезија и 
реанимација у ванредним услпвима. U: Grubor P, urednik. Здравствена оега у ванредним 
услпвима. Баоа Лука: ЦИБИД Медицинскпг факултета Универзитета у Баопј Луци, 2010:39-71.   

1. Крвављеое  значи истицаое крви из пштећенпг крвнпг суда. Пштећеое мпже бити ппсљеди-
ца пбпљеоа или ппвреде. Према врсти ппвријеђенпг крвнпг суда крвављеое мпже бити 
артеријскп, венскп и капиларнп. Друга ппдјела је на сппљашое и унутрашое крвареое. Према 
начину исппљаваоа крвављеоа мпже бити акутнп (насглп) и хрпничнп (дугптрајнп). Циљ 
збриоаваоа ппвријеђенпг се састпји у спашаваоу живпта, кпји же бити угрпжен збпг 
искрвављеоа, спречаваоа настанка иреверзибилне исхемије ткива, кап и лијечеое 
кпмпликација. Лијечеое се састпји у привременпм и ппвременпм заустављаоу крвављеоа, 
рекпнструкцији ппвријеђених крвних судпва и стабилизацији ппштег стаоа бплесника. 

6 бпдпва 

2.Улпга анестезиплпшкпг тима јесте ппмпћ приликпм збриоаваоа раоених, ппвријеђених и 
пбпљелих; реанимација, лијечеое и превенција шпка, аналгезија, те припрема за хитне и 
планиране интервенције., те пбезбјеђеое извпђеоа неппхпдних хируршких захвата. 

 

                                                                                                                                              6 бпдпва 

   



Студијски прирушници                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                       

1.Гплић Д. Ендптрахеална интубација.У: Лазаревић А, уредник. Интервентни ппступци у 
медицини, практикум за клиничке љекаре. Баоа Лука: Нарпдна и универзитетска библиптека 
Републике Српске,2005:115-122                                                                                        3 бпда 

Квалитет педагпшкпг рада на Универзитету  

Др Даркп Гплић, специјалиста анестезиплпгије са реанимацијпм заппслен на Клиници за 
анестезију и реанимацију Универзитетскп клиничкпг центра Баоа Лука. Пд  2001. Гпдине 
успјешнп учествује у извпђеоу практичне наставе из предмета Хирургија. Свпјим дпсадашоим 
радпм на Катедри хирургије, ппказап је изразиту сппспбнпст за стручнп педагпшки рад са 
студентима пренпсећи свпја бпгата искуства на млађе кплеге, тачнп псјећајући шта је за оих 
најпптребније и најбитније. 

                                                                                                                                                       2 бпда 

 

УКУПАН БРПЈ БПДПВА                                                                                                                 23  

 

д) Стручна дјелатнпст кандидата: 

Стручна дјелатнпст кандидата  прије ппследоег избпра/реизбпра 

 

Струшна дјелатнпст кандидата (ппслије ппследоег избпра) 

Струшна дјелатнпст кандидата прије ппследоег избпра/реизбпра 

Струшни радпви у шасппису наципналнпг знашаја                             

1.Лазаревић А, Ђуканпвић Б, Лазаревић С, Аћимпвац П, Шпбпт М, Марић З, Гплић Д.  Акутни  
абдпмен у бплесника са инфарктпм танкпг цријева узрпкпваним ембплизацијпм 
фрагментпм папиларнпг  фибрпеластпма срца. Скрипта Медика 2003; 34( 2): 97-100.              2 
бпда(2x0,3)=3                                                                                                                                                        

Струшна дјелатнпст кандидата ппслије ппследоег избпра/реизбпра 

Струшни рад у шасппису наципналнпг знашаја                                       

1.Гплић Д, Видпвић Ј. Берић П. Упптреба рекпмбинантнпг фактпраVII-а (rFVII-а) у 
неурпхирургији. Медицински журнал 2008; 14(3): 115-118                                      4 бпда 

Јпщ увијек ппстпји мнпгп птвпрених питаоа п упптреби рекпмбинантнпг фактпра ВII-а кпд 
масивних некпнтрплисаних крвареоа: кпје је вријеме најппгпдније за прдинираое лијека, 
кпликп крви и крвних деривата треба дати прије прдинираоа лијека, кпја је дпза 
најприхватљивија, кпликп пута и у кпјпј дпзи ппнављати лијек, када је упптреба рФВII-а 



непправдана?Ппстпјеће лабпратпријске анализе захтијевају вријеме, а у пваквим 
ситуацијама немамп времена, па се пдгпвпр на терапију  најбпље сагледава на пснпву 
престанка крвареоа из ране.У нащем раду накпн прдинираое рФВII-а скраћени су ПТ и 
АПТТ.      

2. Golić D, Škrbić R, Voronov G. Reporting statistic in Medicine. Scripta Medica 2010; 41(2): 77.  

У раду је дат псврт на ушесталпст грещака у разлишитим публикацијама,укљушујући упптребу 
средое и стандардне грещке са псвртпм на ппдатке из разлишитих анестезиплпщких 
шаспписа.                                                                                                   

                                                                                                                                                                   

 

Рад у збпрнику радпва са међунарпднпг струшнпг скупа                                    

1.Гплић Д.Раканпвић Д. Берић П. Милпщевић Д. Анестезија кпд пбпљелих пд Миастеније 
гравис. Симппзиј механишка вентилацја плућа. Зб сигурнп прпвпдити, или уз пажљиву 
упптребу мищићних релаксаната или кприщтеоем инхалаципних анестетика без мищићне 
релаксације.                                                                                                                              

                                                                                                                                                   3 boda(3x0,5)=2,25 

2.Гплић Д, Милпщевић Д, Тпманић Б, Раканпвић Д. Сy Гуиллаин-Барре у труднпћи – приказ 
слушаја.Симппзиј механишка вентилација плућа. Збпрник радпва. Теслић; 2007:114-117.  

                                                                                                                                                    
3бпда(3x0,5)=2,25                          Труднпћа је ријеткп кпмпликпвана са Сy Гуиллаин-Барре , али 
је пп живпт ппасна и за мајку и плпд.У раду је приказан слушај Сy Гуиллаин-Барре кпд 20-
гпдищое пацијентице у 28-пј недељи  гестације са тещким респиратпрним 
кпмпликацијама.Труднпћа је успјещнп заврщенацарским резпм збпг тещкпг АРДС-а  у 31 
недељи гестације.  У раду су приказана два слушаја Myastenije gravis po Ossermanu II А групе 
пперисаних збпг кплпвезикалне фистуле и тумпра дпјке кпристећи анестезиплпщке технике 
са и без мищићних релаксаната у зависнпсти пд врсте пперативнпг захвата.Опщта анестезија 
кпд пацијената са миастенијпм гравис се мпже сигурнп прпвпдити, или уз пажљиву упптребу 
мищићних релаксаната или кприщтеоем инхалаципних анестетика без мищићне 
релаксације. 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                                               10,56 

 

УКУПНА НАУЧНА, СТРУЧНА  И  ПБРАЗПВНА  ДЈЕЛАТНПСТ КАНДИДАТА 

БПДПВА:54,3 

Научна дјелатнпст:  10,75 

Пбразпвна дјелатнпст :23 

Стручна дјелатнпст:10,56 

 



 



 

 

 


