
Образац-4 
 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ   
MЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 
  

 

 

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

 

I. ПОДАЦИ О КОНКУРСУ 

 
Сенат Универзитета у Бањој Луци донио је Одлуку број: 01/04.2-3720-22/13 од 
01.11.2013.године о расписивању Конкурса за избор наставника, за ужу научну 
област Хирургија  
 
 
 
Ужа научна/умјетничка област: 
Хирургија 
 
 
Назив факултета: 
Медицински факултет Универзитета у Бањoj Луци 
 
 
Број кандидата који се бирају 
1 
 
 
Број пријављених кандидата 
1 
 
 
Датум  и мјесто објављивања конкурса: 
06.11.2013. године у дневном  листу „Глас Српске“ 
 
 
Састав комисије: 

а) Др Предраг Грубор, редовни професор, ужа научна област Хирургија; 



Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци-предсјендик 
б) Др Васо Антуновић, редовни   професор, ужа научна област  Хирургија; 

Медицински факултет Универзитета у Београду 
в) Др Брано Топић, ванредни професор, ужа научна област Хирургија ; 

Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци 
 
 
Пријављени кандидат 

1. Весна  Иванишевић 

 

II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

а) Основни биографски подаци : 
Име и презиме: Весна Иванишевић 
Датум и мјесто рођења: 16.09.1963. године; Бихаћ 
Установе у којима је био запослен: КБЦ – Клиника за неурохирургију у 

Бањој Луци 
Радна мјеста: Начелник Клинике за неурохирургију 

Стручни сарадник на катедри  за 
Хирургију  Медицинског факултета 
Универзитета у Бањoj Луци  
Виши асистент на катедри  за Хирургију 
Медицинског факултета Универзитета у 
Бањoj Луци 

Научна и/или умјетничка област: Хирургија, ужа специјалистичка област 
Неурохирургија 

Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

Комoра доктора медицине Републике 
Српске 

 
 

 

б) Биографија, дипломе и звања: 
Основне студије 
Назив институције: Медицински факултет  Универзитета у  

Бањoj Луци 
Звање: Доктор медицине 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 1987.године 
Просјечна оцјена: 8,54 

Постдипломске студије: 
Назив институције: Медицински факултет  Универзитета у  

Бањoj Луци 
Звање: Магистар медицинских наука  
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2005.године 
Назив магистарског рада: "Избор начина неурохирушког третмана 

акутног субдуралног хематома" 
Ужа научна/умјетничка област: Хирургија, специјалистичка област 

Неурохирургија 
Просјечна оцјена: 8,34  



Докторске студије/докторат: 
Назив институције: Медицински факултет у Фочи 

Универзитета   у  Источном  Сарајеву 
Звање: Др медицинских наука  
Мјесто и година завршетка: Фоча, 2013.године 
Назив докторске дисертације: "Компаративна анализа прогностичких 

фактора са посебним освртом  на улогу 
протеина С100Б као маркера у 
предвиђању тока и исхода тешке 
краниоцеребралне  трауме". 

 
Научна/умјетничка област: Хирургија, специјалистичка област 

Неурохирургија 
Претходни избори у наставна и научна 
звања (институција, звање, период) 

Медицниски факултет Универзитета у 
Бањој Луци, стручни сарадник, 
Период:  од 1991. до 2005.год. 
Медицински факултет Универзитета у 
Бањој Луци, виши асистент  
Период: од 2006. до 2011.године. 
Виши асистент (реизбор) 2011. године 

 
 

 

в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 
 
Радови прије последњег избора/реизбора 
 
Оригинални научни рад у научном часопису међународног значаја 

1. Хаџикарић Н, Иванишевић В, Кастелиц З, Мариновић-Лелић М,  Ефекти 
трахеостомије у превенцији пулмоналних компликација код коматозних 
болесника са тешком краниоцеребралном повредом, Scripta medica, XXV, 1/2, 
1990. str. 9-15,  

                                                                                                          ( 0,75 х 6 = 4,5 бодова) 

2. Хаџикарић Н, Иванишевић В, Борчић З, Каденић  Е, Кастелиц З,      
Савремени принципи у оперативном лијечењу лумбосакралног    
 радикуларног синдрома, Scripta medica, XXIV, 1/2,1989.,  str. 69-77. 

                                                              (0.5 х 6 бодова= 3 бода)
    

3. Хаџикарић Н, Иванишевић В, Кастелиц З, Процјена ширине спиналног  
канала лумбосакралне регије функционалном мијелорадикулографијом, 
Scripta medica, XXIII, 1/2, 1988., str. 51-56. 

                                                                                                                               (5 бодова) 



 

4. Станишић М, Марић З, Ећим Ж, Симатовић М, Кордић О, Иванишевић В,  
Хирушко лијечење ратних повреда дебелог цријева, Конгрес о 
функционисању здравствене и санитетске службе у условима  рата 1991-
1992. годиине, Зборник радова, Бања Лука, 1992., стр.151-156.  

                                                                                                              (0,3 х 2= 0,6 бодова) 

5. Марић З, Станишић  М, Кордић  О, Симатовић  М, Иванишевић В,  Наша 
искуства у лијечењу ратних повреда јетре, Конгрес о функционисању 
здравствене и санитетске службе у условима  рата 1991-1992 године, Зборник 
радова, Бања Лука, 1992.године,  стр 145-148.  

                                                                                                                        ( 0,5х 2= 1бод) 

6. Иванишевић В, Ћосовић  П, Ратне краниоцеребралне повреде, II  Конгрес 
ратне медицине са међународним учешћем, Зборник сажетака, Бања Лука, 
1996.године, стр.123. 
                                                                                                                         (1 бод) 
 
Научни рад на скупу међународног значаја , штампан у зборнику извода 
радова                                                                                                                          
 

        7.   Јандрић С, Иванишевић В, Outcome in pedriatic traumatic brain injury 
rehabilitation, 12th European Congres of Neurosurgery, Portugal, 2003., p.134.  
 
                                                                                                                                   (3 бода )
       8.  Јандрић С, Аксентић В, Крцум Б, Вујаковић С, Иванишевић В, Цервикални 
и лумбосакрални болни синдром, 9. Конгрес неурохирурга Југославије са 
међународним учешћем, Тара, 2002.  
                                                                                                                                   (3 бода) 

                                                                                                 Укупно бодова: 21,1

Радови   послије  последњег  избора/реизбора 

Оригинални научни  рад  у научном  часопису  националног  значаја  

1. Иванишевић В, Ћосовић П, Значај Глазгов кома скале код постављања 
индикација за неурохируршки третман акутног субдуралног хематома, 
Scripta medica, Бања Лука, 112/2008.године, Волумен 39, str. 33-37. 

             Посттрауматски акутни субдурални хематом је, у поређењу с другим 
посттрауматским патолошким стањима у неурохирургији, најчешћи узрок смрти 
(36-90%). Смртност код пацијената код којих су субдурални хематоми хируршки 
уклоњени, износи 50%, док је додатних 36% остало у вегетативном стању или стању 
тешког инвалидитета. У групи од 80 пацијената са посттрауматским акутним 



субдуралним хематомом испитиван је значај вриједности  Глазгов кома скале 
(Glasgov Coma Skale, CGS) у постављању индикација за неурохируршки третман и 
избор оперативног метода. Резултати су показали да су код оперисаних пацијената 
ГЦС вриједности 5 и више поена. те да је трепанација примјењена код пацијената са 
нижим ГЦС вриједностима (5 или 6 поена), док је отворена краниотомија 
примјењена код пацијуената са вишим ЦГС вриједностима (6 или  више од 6 поена). 

                                                                                                                             (6 бодoвa) 

        2. Slavica J, Ivanišević V, Inyury severity and functional outcome following 
paediatric trauma in war conditions, PEDIATRIC, Editors David Johnson, Elise Rivlin and 
Donald G. stein, Taylor & Francais, ISSN 13638491, 2001., стр. 169-175.  

Циљ истраживања рада био је испитивање повреда код дјеце: типове повреда, 
озбиљност повреда, функционална оштећења, а посебно испитати корелацију 
између функционалних оштећења и механизма тешких повреда у раду. Обрађена су 
193 пацијента у доби од 1 до 6 година. Степен повреде одређен је према ISS скали.    

Виши степен ISS примјећен је код повреда узрокованих ватреним оружјем. 
Посљедица истог је мањи функционални опоравак у односу на друге механизме 
повређивања. Резултати указују на директен и дуготрајне консеквенце код дјеце са 
повредама нанесеним ватреним оружјем, те имплицирају процјену психолошког 
статуса заједно са третманом саме повреде 

                                                                                                                             (10 бодова) 

       3.  Иванишевић В, Ћосовић П, Исход тешких краниоцеребралних повреда код 
пацијената са политраумом, Scripta Medica, Бања Лука, 2/2007.године,  Волумен 38, 
стр. 91-93. 

             Изразито висока смртност код пацијената са тешком креаниоцеребралном  
повредом, према Glasgow кома склаи мање од осам поена, намеће потребу за што 
бржом дијагностиком и процјеном у смислу терапијског приступа. У групи од 200 
пацијената са тешком креаниоцеребралном  повредом испитиван је проценат учешћа 
политрауматизованих пацијената и исход лијечења тешке краниоцеребралне 
повреде у односу на присуство или одсуство политрауме. Резултати су показали 
значајно виши проценат смртности код пацијемната с политраумом.                               

                                                                                                                                    (6 бода)

                                                                                                                           

Поглавље  у монографији 

      1. Поглавље у монографији Клиничког центра Бања Лука под називом "Развој 
Клинике за неурохирургију", аутора др Весне Иванишевић.   

                                                                                                                                
                                                                                                                                



 
У поглављу је приказано оснивање и развој Клинике за неурохирургију од 1973. до 
2010. године. Аутор је у поглављу приказао стручни и научни аспект развоја 
Неурохирургије у наведеном периоду. С научног аспекта тада Неурохируршки одјел 
у оквиру Клинике за Хирургију био је наставна база Медицинског факултета гдје су 
рађени научни радови под руководством доц. др Недима Хаџикарића. На 
"болничком материјалу" овог одјела објављивни су научни радови у којем је највећи 
допринос дала Весна Иванишевић. Научно-истраживачки рад је у континуитету 
настављен и до данас што је Весна иванишевић и навела у свом поглављу у 
Монографији.     
                                                                                                                             (6 бодова) 
 
Оригинални научни рад у научном часопису међународног значаја: 

1. Иванишевић В, Ћосовић  П, The significance of S100B protein in   
estimation of outcome of serious craniocerebral injury, 1 st congress of southeast 
Europpean neurosurgical society - SEENS, Abstract book, Београд, 2013.,  
str.202. 

Тешке краницеребралне повреде имају епидемијски карактер те је стога потребно 
што егзактније предвидјети њихов исход. Кориштење биохуморалних фактора је 
значајан додатни прогностички фактор. 
У раду је испитивана корелација између серумске концентрације протеина С100Б и 
исхода тешке краниоцеребралне повреде ГЦС< 8 поена. 
Испитивано је 70 пацијената са тешком краниоцеребралном повредом ГЦС< 8, а 
контролну групу је чинило 20 пацијената са лаком краниоцеребралном повердом 
ГЦС 13-15 поена. За одређивање серумске концентрације протеина С100Б кориштен 
је реагенс за експерименталну римјену, а одређивање саме  концентације вршено је 
имунохемолуминометријском Елиса методом. 
Статистички обрађени резултати су графички приказани и истакнуте 
су сигнификантне разлике по групама. 
Постоји јасна корелација између повишених вриједности серумске концентрације 
протеина С100Б и исхода тешке краниоцеребралне повреде.      
                                    
                                                                                                                             (10 бодова)  

Учествовала је у радну Првог конгреса неурохирурга Југоисточне Европе гдје је на 
енглеском језику презентовала рад који ће бити објављен у часопису међународног 
значаја (часопис на  SCI листи). 
 
                                                                                                             Уклупно бодова: 38 
УКУПАН    БРОЈ   БОДОВА:                                                                              59,1 бод 
 
 
 
 
 
 
 



г) Образовна дјелатност кандидата: 
 
 
Образовна  дјелатност  прије  последњег  избора 
 
Весна Иванишевић, доктор медицинских наука, је запослена на Катедри за 
Хирургију, специјалистичка област Неурохирургија, Медицинског факултета у 
Бањалуци. Послове стручног сарадника  обавља од 1991. године, а у звању вишег 
асистента изабрана је 2005. године. Успјешно учествује у извођењу наставе из 
предмета Неурохирургија. У свом досадашњем раду показала је смисао за 
педагошки рад и спремност за прихватање нових педагошких приступа у извођењу 
наставе.  
                                                                                                                                  ( 4 бода) 
                                                                                                                  Укупно бодова: 4 
 
Образовна  дјелатност  кандидата  послије  последњег  избора 
 
Весна Иванишевић је у звање вишег асистента изабрана 2005. године и до данас 
активно учествује у извођењу наставе на Катедри за Хирургију. Својим преданим, 
несебичним радом и дугогодишњим искуством, изградила је високостручан, 
коректан и надасве квалитетан однос према студентима Медицинског факултета.  
Дала је посебан допринос у остваривању савременог приступа у извођењу наставе. 
У раду са стдентима активно ради на усавршавању научно-истраживачког рада 
студената.   
                                                                                                                                   (4 бода) 
 
Други облици међународне сарадње (конференције, скупови, 
радионице,едукације у иностранству) 
 
Учесник  у  раду Првог  конгреса  неурохирурга  југоисточне Европе,  Београд,  
2013. 
                                                                                                                                    (3 бода)
 
                                                                                                                   Укупно бодова: 7 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                   11 бодова
 
д) Стручна дјелатност кандидата: 
Стручна дјелатност кандидата  прије  последњег избора/реизбора 
 
Учесник Европског конгреса неурохирурга, Москва, 1991.год.; Учесник на Конгресу 
ургентне медицине, Бар, 1995.год.; Учесник на Конгресу ургентне хирургије, Осло, 
1995.год.; Учесник на Конгресу неурохирурга СР Југославије, Београд, 1996.год.;  
Учесник на Свјетском конгресу неурохирургије, Сиднеј, 2001. год.; Учесник на 
Европском конгресу неурохирургије, Лисабон, 2004.;  
                                                                                                                                   ( 2 бода)
 
                                                                                                                   Укупно бодова: 2 



Стручна дјелатност кандидата послије последњег избора/реизбора 
 
Стручни  рад у часопису националоног значаја  
 

1. Поглавље у књизи аутора Предрага Г, Хирургија и њега хируршких 
болесника, Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци, Бања Лука, 
2010. године, стр. 403-428.  

                                                                                                                            
Неурохирургија је посебна хируршка струка која се бави оперативним лијечењем 
озлиједа и болести централног, периферног и аутономног нервног система.                   
У поглављу неурохирургија су истакнуте неурохируршке процедуре у третману 
разних врста неурохируршких обољења са посебним освртом на савремене приступе 
неурохируршким проблемима.  
 
                                                                                                                                   (2  бода)
Менторство за специјализацију  кандидата др мед. Драгослава Бркића          
 
                                                                                                                                   ( 2 бода)
 
Менторство за специјализацију  кандидата др мед. Љубише Симића 
                                                                                                                                   ( 2 бода)
 
Члан научног одбора I Конгреса Неурохирурга Југоисточне Европе,  Београд, 2013. 
године.  
                                                                                                                                    (3 бода)
                                                                                                                    
                                                                                                               Укупно бодова: 9  
                                                                                                          



 
 
УКУПАН   БРОЈ  БОДОВА:                                                                               11 бодова 
 

 
 
 

УКУПНО БОДОВА :  НАУЧНА, СТРУЧНА И ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ  
 

 
 
 
 

Дјелатност Прије 
посљедњег 
избора 

Послије 
посљедњег избора  

УКУПНО

Научна дјелатност 
Кандидата 

24,1 38 62,1 

Образовна дјелатност 
Кандидата 

4 7 11 

Стручна дјелатност 
Кандидата 

2 9 11 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА 30,1 54 84,1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

III  ЗАКЉУЧНО  МИШЉЕЊЕ 
 

 
 
Весна Иванишевић је у периду од 1991. године до данас активно учествовала у 
настави и стекла велико педагошко искуство у раду са студентима на катедри за 
Хирургију Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци.   
 
У научно-истраживачком раду Весна Иванишевић је показала велико интересовање 
за развој и напредак специјалистичке облати Неурохирургија, а  овим избором била 
би први наставник на ужој научној области Хирургија, специјалистичка област 
Неурохирургија.   
 
На основу научног, стручног и образовног рада Весне Иванишевић, Комисија је 
констатовала да  кандидат Весна Иванишевић испуњава услове из члана 77. Закона о 
високом образовању Републике Српске, за избор у звање доцента, па Комисија 
једногласно предлаже Наставно-научном вијећу Медицинског факултета и Сенату 
Универзитета у Бањалуци, да се виши асистент др Весна Иванишевић, изабре  у 
звање  доцента, за ужу научну област Хирургија, на Медицинског факултета 
Универзитета у Бањој Луци.                                                                                       
  
 

У Бањој Луци/Београду, децембар, 2013.год.           

 

Чланови комисије:                                              

                                                   _________________________________________ 
 
                                               1) Проф.др Предраг Грубор, предсједник комисије 
                                                                                                 
 
 

                                                   _______________________________________    
 
                                                 2) Проф.др  Васо Антуновић, члан 
 
 
                                               __________________________________________ 
 

                3) Проф..др Брано Топић, члан 

 


