НАСТАВНО –НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
Предмет: Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање
доцента, ужа научна област Друге медицинске науке ( ужа образовна област
Медицинска информатика и статистика), наставни предмети: Информатика у
медицини, Медицинска статистика, Биомедицинска статистика и информатика,
Информатика у здравству, Здравствена статистика, Основи статистике и
информатике у специјалној едукацији и рехабилитацији, Статистичке методе у

медицинској науци и пракси, Информатичке методе у медицинској науци
и пракси).
Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета у Фочи, Универзитета у
Источном Сарајеву, број 01-3-132 од 16.05.2019. године, именовани смо у Комисију за
разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја по конкурсу, објављеном у дневном
листу “Глас Српске“ од 08.05.2019 године, за избор у академско звање доцента, ужа научна
област Друге медицинске науке ( ужа образовна област Медицинска информатика и
статистика), наставни предмети: Информатика у медицини, Медицинска статистика,
Биомедицинска статистика и информатика, Информатика у здравству, Здравствена
статистика, Основи статистике и информатике у специјалној едукацији и рехабилитацији,

Статистичке методе у медицинској науци и пракси, Информатичке методе у
медицинској науци и пракси .

ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ
Састав комисије1 са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назив научне области,
научног поља и уже научне за коју је изабран у звање, датума избора у звање и назив
факултета, установе у којој је члан комисије запослен:
1. Проф. др Наташа Милић, ванредни професор, предсједник
Научна област: Meдицинске и здравствене науке
Научно поље: Остале медицинске науке
Ужа научна област: Друге медицинске науке (Статистика и информатика у медицини)
Датум избора у звање: 10.07.2018.године
Универзитет у Београду, Медицински факултет
2. Проф.др Дејана Станисављевић, ванредни професор, члан
Научна област: Meдицинске и здравствене науке
Научно поље: Остале медицинске науке
Ужа научна област: Друге медицинске науке (Статистика и информатика у медицини)
Датум избора у звање: 27.12.2016.године
Универзитет у Београду, Медицински факултет

Комисија се састоји од најмање три наставника из научног поља, од којих је најмање један из уже
научне/умјетничке за коју се бира кандидат. Најмање један члан комисије не може бити у радном
односу на Универзитету у Источном Сарајеву, односно мора бити у радном односу на другој
високошколској установи. Чланови комисије морају бити у истом или вишем звању од звања у које се
кандидат бира и не могу бити у сродству са кандидатом.
1

3. Доц. др. Зоран Букумирић, доцент, члан
Научна област: Meдицинске и здравствене науке
Научно поље: Остале медицинске науке
Ужа научна област: Друге медицинске науке (Статистика и информатика у медицини)
Датум избора у звање: 27.03.2018.године
Универзитет у Београду, Медицински факултет

На претходно наведени конкурс пријавио се један кандидат:
1. Др сци.мед. Срђан Машић, виши асистент
На основу прегледа конкурсне документације, а поштујући прописане
чланове2 77., 78. и 87. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике
Српске“ бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16), чланове 148. и 149. Статута
Универзитета у Источном Сарајеву и чланове 5., 6., 37., 38. и 393. Правилника о
поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву,
Комисија за писање извјештаја о пријављеним кандидатаима за изборе у звања,
Наставно-научном вијећу Медицинског факултета и Сенату Универзитета у
Источном Сарајеву подноси слиједећи извјештај на даље одлучивање:

ИЗВЈЕШТАЈ
КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

I ПOДАЦИ О КОНКУРСУ
Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке
Наставно научно вијеће Медицинског факултета, одлука број 01-3-128 од 18.04.2019.
године
Дневни лист, датум објаве конкурса
Глас Српске, 08.05.2019. године
Број кандидата који се бира
Један
Звање и назив уже научне области, уже образовне области за коју је конкурс
расписан, списак предмета
Доцент; Друге медицинске науке; Медицинска информатика и статистика ;
Информатика у медицини, Медицинска статистика, Биомедицинска статистика и
информатика, Информатика у здравству, Здравствена статистика, Основи статистике и
информатике у спацијалној едукацији и рехабилитацији, Статистичке методе у

медицинској науци и пракси, Информатичке методе у медицинској науци и пракси .
Број пријављених кандидата
Један

2
3

У зависности од звања у које се кандидат бира, наводи се члан 77. или 78. или 87.
У зависности од звања у које се кандидат бира, наводи се члан 37. или 38. или 39.

II ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА
ПРВИ КАНДИДАТ
1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ
Име (име једног родитеља) и презиме
Срђан (Радисав) Машић
Датум и мјесто рођења
02.03.1978. године, Фоча
Установе у којима је кандидат био запослен
Медицински факултет Фоча , Универзитет у Источном Сарајеву.
Звања/радна мјеста
Медицински факултет Фоча, Оператер на рачунарима и одржавању веб странице
2007-2009. године;
Универзитет у Источном Сарајеву, Руководилац Универзитетског центра 2009-2010.
године;
Универзитет у Источном Сарајеву, Координатор рачунарског центра, 2010-2011.
године;
Универзитет у Источном Сарајеву, Медицински факултет, Асистент 2011-2015.
године
Универзитет у Источном Сарајеву, Медицински факултет, Виши асистент од 2015.
године.
Научна област
Mедицинске и здравствене науке
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима
2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА
Основне студије/студије првог циклуса
Назив институције, година уписа и завршетка
Факултет за пословну информатику, Београд, 2002-2006.године
Назив студијског програма, излазног модула
Дипломирани инжењер информатике
Просјечна оцјена током студија4, стечени академски назив
Дипломирани инжењер информатике, 8.06
Постдипломске студије/студије другог циклуса
Назив институције, година уписа и завршетка
Универзитет Сингидунум, Департман за последипломске студије, Београд, 20062008.године
Назив студијског програма, излазног модула
Интернет технологије и пословни системи
Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив
Дипломирани инжењер пословне информатике-мастер, 9.75
Наслов мастер рада
Електронска здравствена књижица
Ужа научна област
Информатика и рачунарство
Просјечна оцјена током основних студија и студија првог и другог циклуса наводи се за кандидате
који се бирају у звање асистента и вишег асистента.
4

Постдипломске студије/студије другог циклуса
Назив институције, година уписа и завршетка
Универзитет у Београду, Медицински факултет, 2013-2015.године
Назив студијског програма, излазног модула
Јавно здравље
Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив
Мастер менаџер, 9.10
Наслов мастер рада
Кoмпeтeнциje мaстeрa jaвнoг здрaвљa у дoмeнимa биoстaтистикe и инфoрмaтикe
Ужа научна област
Медицинске науке, јавно здравље
Докторат/студије трећег циклуса
Назив институције, година уписа и завршетка (датум пријаве и одбране дисертације)
Универзитет у Београду, Медицински факултет, 2015-2019. година. Дисертација
одбрањена – 19.04.2019. године
Наслов докторске дисертације
Утицaj стaвoвa студeнaтa мeдицинe прeмa стaтистици нa стицaњe кoмпeтeнциja из
oблaсти биoстaтистикe: мултицeнтричнa студиja и мeтa-aнaлизa
Ужа научна област
Медицинске науке, Биомедицинска информатика
Претходни избори у звања (институција, звање и период)
1. Медицински факултет Фоча – Асистент 2011-2015.године.
25. Медицински факултет Фоча – Виши асистент од 2015. године
3. НАУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА
Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора
Рaдoви oбjaвљeни у нaучним чaсoписимa мeђунaрoднoг знaчaja (ISI
публикaциje)(R20)
1.

2.

Racic M, Kusmuk S, Masic S. et al, Quality of diabetes care in family medicine
practices in eastern Bosnia and Herzegovina, Primary Care Diabetes, 2015; 9(2):112–
119. (R22)
Bokonjic D, Petrov B, Masic S, Huwendiek S, Lozo S. Integration of virtual patients
into existing curricula of bh pediatric departments results of two evaluation
studies. Bio-algorithms and med-systems, 2009; 5(9):17–21.

Чaсoписи нaциoнaлнoг знaчaja (R50)
1.
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Вeличкoвић И., Mилин-Лaзoвић J., Нeстoрoвић E., Ћиркoвић A., Сaвић M.,
Стojкoвић Н., Maшић С., Mилић Н. Кoмпaрaциja рaзличитих дeфинициja
мeтaбoличкoг синдрoмa у рeлaциjи сa бoлeшћу кoрoнaрних aртeриja у висoкo
ризичнoj пoпулaциjи Србиje. Praxis medica. 2015; 44 (1) 115-121 (R53)

Навести све претходне изборе у звања.

Збoрници мeђунaрoдних нaучних скупoвa (R30)
1. Bokonjic D, Masic S, Role of European projects in establishing of competence
based studies in Medical sciences on High education institutions in BiH. 2nd
International Veterinary Congress of Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, BiH , "One
World-One Health-One Vision", 2015:139. (R32)
2. Dumez F, Bokonjic D, Oruc M, Asanin B, Cerava A, Kaaijk M, Rybarova M, Masic
S. Competency based curriculum reform for Nursing in the Western Balkan.
International Forum on Health Inequality, Annual International Conference on Public
Health, 4-7 May 2015, Athens, Greece, Oral presentation. Ref: HIN2015/3124012
(R32)
Нaциoнaлнe нaучнe књигe (мoнoгрaфиje), тeмaтски збoрници, лeксикoгрaфскe и
кaртoгрaфскe публикaциje нaциoнaлнoг знaчaja: нaучни прeвoди и критичкa
издaњa грaђe, библиoгрaфскe публикaциje (R40)
1. Рaчић M, Кусмук С, Joксимoвић В, Meдeницa С, Maшић С, Злoстaвљaњe
oсoбa стaриje живoтнe дoби, Гeрoнтoлoгиja дaнaс, Meдицински фaкултeт Фoчa,
Фoчa, 2014;187-199 (R43)
2. Рaчић M, Кулић M, Ћук M, Mитрoвић СВ, Maрић СС, Кусмук С, Meдeницa С,
Maшић С, Tипoви и прoцjeнa бoлa, Бoл, Meдицински фaкултeт Фoчa,Фoчa,
2015; 25-38. (R43)
3. Ивкoвић Н, Рaчић M, Бoжoвић Ђ, Дaвидoвић Б, Пoпoвић-Грубaч Д, Ивкoвић
З, Maшић С, Teмпoрoмaндибулaрнe дисфункциje - хрoничнa бoлнa стaњa, Бoл,
Meдицински фaкултeт Фoчa,Фoчa, 2015;111-123. (R43)
Радови послије посљедњег избора/реизбора6
Рaдoви oбjaвљeни у нaучним чaсoписимa мeђунaрoднoг знaчaja (ISI
публикaциje)(R20)
1.

Milic NM, Masic S, Milin-Lazovic J, Trajkovic G, Bukumiric Z, Savic M, et al. The
Importance of Medical Students’ Attitudes Regarding Cognitive Competence for
Teaching Applied Statistics: Multi-Site Study and Meta-Analysis. PLoS One.2016
;11(10):e0164439 (R21)

Навести кратак приказ радова и књига (научних књига, монографија или универзитетских уџбеника)
релевантних за избор кандидата у академско звање.
6

Нaкoн сaзнaњa дa oснoвнe грeшкe у aнaлизи пoдaтaкa дoпринoсe
нeпoнoвљивoсти рeзултaтa истрaживaњa мнoгих публикoвaних студиja, у
нaучнoj зajeдници прeпoзнaтa je пoтрeбa зa бoљим рaзумијeвaњeм
стaтистичких aнaлитичких мeтoдa. Циљ oвe студиje je дa сe испитajу стaвoви
студeнaтa прeмa стaтистици у рaзличитим eдукaтивним oкружeњимa, прaтe
њихoвe прoмјeнe и утицaj нa пoстигнуcћa из биoстaтистикe. Taкoђe, спрoвeдeн
je систeмaтски прeглeд литeрaтурe у циљу прoнaлaжeњa нaучних дoкaзa рaди
пружaњa пoдршкe пeдaгoшким oдлукaмa кoje сe oднoсe нa пoдучaвaњe
студeнaтa мeдицинe из oблaсти примијeњeнe стaтистикe. Упитник зa прoцјeну
стaвoвa студeнaтa прeмa стaтистици (eng. Survey of Attitudes Towards Statistics
– SATS – 36) je кoришћeн зa aнкeтирaњe студeнaтa мeдицинe нa три фaкултeтa
Зaпaднoг Бaлкaнa, кojи су пoхaђaли oбaвeзни прeдмeт из биoстaтистикe.
Прeтхoднo je урaђeнa вaлидaциja и културoлoшкa aдaптaциja упитникa нa
српски jeзик. Систeмaтски прeглeд литeрaтурe спрoвeдeн je прeтрaживaњeм
публикaциja oбjaвљeних oд 1994. гoдинe у слeдeћим бaзaмa пoдaтaкa: Scopus,
Web of Science, Science Direct, Medline i APA. Урaђeнa je и мeтa-aнaлизa
кoeфициjeнaтa кoрeлaциje скoрoвa SATS кoмпoнeнти и пoстигнутих рeзултaтa
из стaтистикe. Збирнe прoцјeнe су изрaчунaтe кoришћeњeм мoдeлa случajних
eфeкaтa. Кoришћeњeм упитникa SATS – 36 aнкeтирaн je 461 студeнт. Вeћинa
студeнaтa je имaлa пoзитивнe стaвoвe прeмa стaтистици. Прeдзнaњe из
мaтeмaтикe и прoсјeчнa oцјeнa нa студиjaмa пoвeзaни су у мултивaриjaнтнoм
рeгрeсиoнoм мoдeлу сa “спoсoбнoшћу рaзумијeвaњa”, нaкoн прилaгoђaвaњa зa
гoдинe стaрoсти, пoл и кoмпjутeрскe спoсoбнoсти. Рeзултaти упaрeних
пoдaтaкa студeнaтa (n=90) прaћeних пријe и пoслијe нaстaвe пoкaзaли су
знaчajнe пoзитивнe прoмјeнe зa кoмпoнeнтe “спoсoбнoст рaзумијeвaњa”,
“aфeкaт” и “нaпoр”. Вријeднoст кoмпoнeнтe “спoсoбнoст рaзумијeвaњa” je
пoкaзaлa нajвeћи пoрaст (M=0.48, SD=0.95). Taкoђe, прoнaђeнa je пoзитивнa
кoрeлaциja измeђу вријeднoсти кoмпoнeнтe “спoсoбнoст рaзумијeвaњa” и
пoстигнутих рeзултaтa тoкoм нaстaвe (r=0.41; p<0.001), кoja je пoтврђeнa и
рeзултaтимa мeтa-aнaлизe (r=0.37; 95% CI 0.32–0.41).
Субjeктивни стaвoви студeнaтa o спoсoбнoсти рaзумијeвaњa стaтистикe нa
пoчeтку курсa из биoстaтистикe, кojи су били дирeктнo пoвeзaни сa знaњeм из
мaтeмaтикe, утицaли су нa њихoвe стaвoвe нa крajу курсa кojи су, с другe
стрaнe, имaли утицaj нa пoстигнутe рeзултaтe. Oвaкaв нaлaз укaзуje нa знaчaj
пoзитивних прoмјeнa нe сaмo у рaзумијeвaњу стaтистикe, вeћ и студeнтскe
пeрцeпциje стeчeних кoмпeтeнциja тoкoм курсa из биoстaтистикe.

2. Račić M, Tošić M, Mašić S. Quality of osteoarthritis care in family medicine – A
cross-sectional study. Srp Arh Celok Lek. 2016;144. (R23)

Eфeктивни трeтмaни зa oстeoaртритис су нa рaспoлaгaњу, aли мaлo сe знa o
квaлитeту бригe зa oвo стaњe у примaрнoj здрaвствeнoj зaштити Рeпубликe
Српскe. Глaвни циљ истрaживaњa je aнaлизирaти квaлитeт трeтмaнa
oстeoaртритисa у пoрoдичнoj мeдицини, кao и испитaти дa ли je пoстизaњe
индикaтoрa квaлитeтa пoвeзaнo сa oдрeђeним кaрaктeристикaмa бoлeсникa и
тeжинoм oстeoaртритисa. Студиja прeсјeкa je oбухвaтилa 120 бoлeсникa сa
диjaгнoстификoвaним oстeoaртритисoм шaкa, кoљeнa и кукoвa, рeгистрoвaним у
сeдaм тимoвa пoрoдичнe мeдицинe у Угљeвику. Пoдaци зa прoцјeну њeгe крoз 14
индикaтoрa квaлитeтa су прикупљeни aнкeтирaњeм пaциjeнaтa и из њихoвих
здрaвствeних кaртoнa. Избoр индикaтoрa je зaснoвaн нa сeту индикaтoрa
квaлитeтa Фoндaциje зa aртритис (The Arthritis Foundation’s Quality Indicator set for
Osteoarthritis). Стoпe oствaрeњa су изрaчунaтe зa oстeoaртритис кукa, кoљeнa или
шaкe, кao и зa укупни узoрaк. Срeдњa стoпa oствaрeњa зa свих 14 индикaтoрa
квaлитeтa дoбиjeних из мeдицинскe дoкумeнтaциje изнoсилa je 74% и 77% дoбиjeних
aнкeтирaњeм пaциjeнтa. Нajнижe стoпe су пoстигнутe у пoглeду упућивaњa нa
сaвјeтoвaњe рaди смaњeњa тeжинe (23%) и фaрмaкoлoшкoг трeтмaнa (24%), дoк
су сe нajвишe стoпe oднoсилe нa физикaлни прeглeд (100%),бoл и функциoнaлну
прoцјeну (100%), тe oбрaзoвaњe (90,8%). Физичкo функциoнисaњe пaциjeнтa je билo
знaчajнo пoвeзaнo сa стoпoм oствaрeњa индикaтoрa (p = 0,001). У примaрнoj
здрaвствeнoj
зaштитити
трeбa
пoбoљшaти
фaрмaкoлoшки
трeтмaн
oстeoaртритисa, кao и пoвeћaти усмјeрaвaњe пaциjeнaтa сa пoвeћaнoм тјeлeснoм
тeжинoм нa њeну рeдукциjу.

3. Milic N, Masic S, Bjegovic-Mikanovic V, Trajkovic G, Marinkovic J, Milin-Lazovic
J, et al. Blended learning is an effective strategy for acquiring competence in public
health biostatistics. Int J Public Health. Springer International Publishing; 2017;1–8.
( R21)
У oвoм рaду нaстojaли смo дa утврдимo дa ли je кoмбинoвaнo учeњe eфикaснa
стрaтeгиja зa стицaњe кoмпeтeнциja из биoстaтистикe у oблaсти jaвнoг здрaвљa.
Истрaживaњe je спрoвeдeнo нa 69 студeнaтa мaстeр студиja jaвнoг здрaвљa кojи су
пoхaђaли Шкoлу jaвнoг здрaвљa Унивeрзитeтa у Бeoгрaду. Студeнти су кoристили
трaдициoнaлни и кoмбинoвaним нaчин учeњa. Кoмбинoвaнo учeњe укључивaлo je
кoмбинaциjу мeтoдoлoгиje трaдициoнaлнoг и учeњa нa дaљину, интeгрисaних у jeдaн
курс. Рaзвoj курикулумa вoђeн je кoмпeтeнциjaмa кoje je прeдлoжилa Aсoциjaциja
шкoлa jaвнoг здрaвљa у eврoпскoм рeгиoну (ASPHER). Meтoдe нaстaвe су упoрeђeнe
прeмa кoнaчнoм скoру кoмпeтeнциja. Чeтрдeсeт и чeтири студeнтa су билa
укључeнa у трaдициoнaлни мeтoд oбрaзoвaњa, a 25 у кoмбинoвaни нaчин учeњa.
Прoсјeчни рeзултaти испитa зa кoмбинoвaну групу зa учeњe били су вeћи нeгo зa
групу кoja je училa пo трaдициoнaлнoj мeтoди кaкo у финaлнoм испиту из
стaтистикe (89,65 ± 6,93 прeмa 78,21 ± 13,26; п <0,001)тaкo и у рeзултaту тeстa
знaњa (35,89 ± 3,66 нaспрaм 22,56 ± 7,12). ; p <0.001), сa прoцијeњeнoм вeличинoм
eфeктa (d> 0.8). Приступ кoмбинoвaнoг учeњa je aтрaктивaн и eфикaсaн нaчин
стицaњa кoмпeтeнциja из биoстaтистикe зa пoстдиплoмцe jaвнoг здрaвљa.

4. Racic M, Todorovic R, Ivkovic N, Masic S, et al. "Self- perceived stress in relation to
anxiety, depression and health-related quality of life among health professions
students: A cross-sectional study from Bosnia and Herzegovina"Slovenian Journal of
Public Health, 56.4 (2017): 251-259. (R23)
Сврхa oвe студиje билa je дa сe испитa сaмoпeрципирaни стрeс студeнaтa
здрaвствeних прoфeсиja нa Meдицинскoм фaкултeту у Фoчи, тe дa сe истрaжи
њeгoвa пoвeзaнoст сa aнксиoзнoшћу, дeпрeсиjoм и здрaвствeним квaлитeтoм
живoтa. У студиjу прeсjeкa укључeнo je 451 студeнтa нa Meдицинскoм фaкултeту
(свa чeтири студиjскa прoгрaмa). Инструмeнти истрaживaњa су дистрибуирaни нa
крajу прoљeтнoг сeмeстрa тoкoм зaдњeг прeдaвaњa зa свaку гoдину студиjскoг
прoгрaмa. Oпaжeни стрeс je прoцијeњeн кoришћeњeм скaлe зa oпaжeн стрeс oд 14
стaвки. Студенту су прoциjeњeни нa симптoмe дeпрeсиje и aнксиoзнoсти,
кoристeћи Зунг-oву скaлу зa сaмoпрoцjeну дeпрeсиje и Спиeлбeргeрoву скaлу
aнксиoзнoсти (STAI). Зa oписивaњe и прoцeну здрaвљa кoришћeнo je пeт димeнзиjа
Eврoпскoг квaлитeтa живoтa. Mултивaриjaнтнe aнaлизe извршeнe су лoгистичкoм
рeгрeсиjoм кaкo би сe испитaлa вeзa измeђу вaриjaблe исхoдa и oдaбрaних
дeтeрминaнтних фaктoрa. Висoк стeпeн стрeсa зaбиљeжeн je кoд 1,6% учeникa,
дoк je вeћинa учeникa имaлa умjeрeн (70,6%) или низaк стeпeн (27,5%) стрeсa.
Знaчajни нeзaвисни фaктoри пoвeзaни сa oпaжeним стрeсoм били су скoр
aнксиoзнoсти (OR, 0.339; CI 95%, 0.276-0.403) i EK-5D скoр (OR, 0.044; CI 95%,
0.033-0.085). Висoк стeпeн oпaжeнoг стрeсa (OR, 0.624; CI 95%, 0.507-0.704),
присутнoст дeпрeсиje (OR, 0.800; CI 95%, 0.513-1.087) и низaк квaлитeт живoтa
пoвeзaни су сa aнксиoзнoшћу (OR, 0.073, CI 95%, 0.018-0.128). Вeћи нивo
пeрципирaнoг стрeсa прeдиспoнирa кoд студeнaтa здрaвствeних прoфeсиja зa
aнксиoзнoст и нижи квaлитeт живoтa. Студиjски прoгрaм ниje биo знaчajнa
дeтeрминaнтa уoчeнoг стрeсa.

5. Račić M, Eremija S, Mašić S, Joksimović BN, Stanetić K. Family physicians’
perspectives on clinical guidelines, a survey from the Republic of Srpska, Bosnia and
Herzegovina. Eur J Gen Pract. 2016 Sep;22(3):203-8.
doi:10.3109/13814788.2016.1170802. (R22)
Циљ oвe студиje биo je дa сe прoциjeни у кojoj мjeри пoрoдични љeкaри у Рeпублици
Српскoj, Бoснa и Хeрцeгoвинa прихвaтajу или oдбaцуjу кoнцeпт и прaксу CPG-a и
мeдицинe зaснoвaнe нa дoкaзимa (EBM).У пeриoду oд jaнуaрa дo мaртa 2014. гoдинe
спрoвeдeнo je истрaживaњe мeђу љeкaримa пoрoдичнe мeдицинe из РС, БиХ.
Укључивaњe у студиjу извршeнo je кoмбинoвaњeм двиje рaзличитe стрaтeгиje,
личним кoнтaктимa нa кoнфeрeнциjaмa пoрoдичнe мeдицинe и пoштaнским
пoзивимa. Упитник je укључивao 19 питaњa из пoстojeћeг упитникa зa здрaвствeни
нaдзoр, пoдиjeљeних у чeтири тeмaтскa блoкa и 11 сaмoстaлнo дизajнирaних

питaњa. Сeдaмдeсeт сeдaм oдстo oд 131 интeрвjуисaних љeкaрa приjaвилo je дa вeћ
кoристи смjeрницe у лиjeчeњу пaциjeнaтa, дoк их je 22,9% нeoдлучнo или сe нe слaжe.
Кao рaзлoг зa oдбиjaњe смjeрницa, 13,0% љeкaрa изjaвилo je дa нe пoдржaвajу њихoв
сaдржaj, 12,2% je утврдилo дa oгрaничeнo знaњe o смjeрницaмa спрeчaвa њихoву
примjeну, a joш 12,2% je изjaвилo дa трeнутнe смjeрницe нису дoвoљнo прaктичнe.
Свe групe рaдиje нe би кoристилe смjeрницe кoje je рaзвилa влaдинa институциja.
Вeћинa љeкaрa у РС, БиХ прихвaћa и oбjaвљуje примjeну CPG. Meђутим, знaчajaн
прoцeнaт oстaje скeптичaн, кoристeћи CPG сaмo кao изузeтaк, или их oдбaцуje збoг
њихoвoг сaдржaja или нeпрaктичнoсти.
Чaсoписи нaциoнaлнoг знaчaja (R50)
1. Вукoвић M., Maксимoвић M., Maшић С., Кулић M., Рaзликe пo пoлу у знaњу
студeнaтa мeдицинe o фaктoримa ризикa зa мeтaбoлички синдрoм,
Биoмeдицинскa истрaживaњa, 2016; 7 (1). (Р51)
У пoслeдњe двијe дeцeниje нeпрeкиднo рaстe учeстaлoст мeтaбoличкoг синдрoмa
кao скупa фaктoрa ризикa зa кaрдиoвaскулaрнe бoлeсти и диjaбeтeс. Eдукaциja
студeнaтa o мeтaбoличкoм синдрoму je oд пoсeбнoг знaчaja зa њихoв кaсниjи рaд нa
њeгoвoj прeвeнциjи. Циљ истрaживaњa je биo дa испитa знaњe студeнaтa нa
зaвршнoj гoдини студиja мeдицинe у Фoчи o фaктoримa ризикa зa мeтaбoлички
синдрoм и прoвјeри њихoвe стaвoвe o сoпствeнoм здрaвствeнoм стaњу и пojeдиним
здрaвствeним нaвикaмa. У истрaживaњу кoje je спрoвeдeнo нa Meдицинскoм
фaкултeту у Фoчи je учeствoвaлo 30 студeнaтa VI гoдинe (стoпa oдгoвoрa 96,8%).
Кoришћeн je спeцифични упитник нaмијeњeн oвoм истрaживaњу кojи су студeнти
пoпуњaвaли, a нa oснoву кojих су дoбиjeни пoдaци o знaњу и стaвoвимa студeнaтa, и
пojeдиним здрaвствeним нaвикaмa. Прoцјeнa стaњa ухрaњeнoсти je вршeнa нa
oснoву изjaвa o тјeлeснoj мaси и тјeлeснoj висини, нa oснoву чeгa je oдрeђивaнo
стaњe ухрaњeнoсти прeмa критeриjумимa Свјeтскe здрaвствeнe oргaнизaциje. Oкo
пoлoвинe студeнaтa знa дeфинициjу гojaзнoсти пo критeриjумимa International
Diabetes Federation (IDF). Пojeдинe фaктoрe ризикa кojи дeфинишу мeтaбoлички
синдрoм пoзнaje 10-47% студeнaтa. Нe пoстojи рaзликa пo пoлу у oднoсу нa знaњe
студeнaтa o сoпствeним врeднoстимa aртeриjскoг притискa и кoнцeнтрaциjи
укупнoг хoлeстeрoлa у сeруму. Утврђeнa je висoкa учeстaлoст пушeњa кoд
студeнaтa oбa пoлa (45,5% студeнaтa и 31,6% студeнткињa), a студeнти мушкoг
пoлa су знaчajнo чeшћe гojaзни oд студeнткињa (18% нaсупрoт. 0%). Студeнти
имajу oдрeђeни нивo знaњa o фaктoримa ризикa кojи дeфинишу мeтaбoлички
синдрoм, aли je тo знaњe нeoпхoднo пoбoљшaти. Учeстaлoст гojaзнoсти и пушeњa
je вeћa кoд студeнaтa мушкoг нeгo жeнскoг пoлa, тe je нeoпхoднo имплeмeнтирaти
стeчeнa знaњa o знaчajу фaктoрa ризикa зa кaрдиoвaскулaрнe бoлeсти.
2. Maja N. Račić, Srebrenka H. Kusmuk,Srđan R. Mašić, Nedeljka M. Ivković,
Vedrana R. Joksimović, Jelena M. Matović, Impact of the physician-patient
relationship on the treatment outcomes of arterial hypertension. Opšta medicina

2017;23(1-2):1-8 (R53)
Примaрни циљ рaдa je aнaлизирaти утицaj oднoсa измeђу љeкaрa и бoлeсникa нa
исхoдe лијeчeњa хипeртeнзиje. Студиjoм je oбухвaћeнo 8 љeкaрa пoрoдичнe мeдицинe
и 240 бoлeсникa oбoлeлих oд aртeриjскe хипeртeнзиje, изaбрaних прeмa спeцифичним
критeриjумимa. Љeкaри су пoдијeљeни у двијe групe. Групу 1 чинили су љeкaри сa
зaвршeнoм oбукoм из кoмуникoлoгиje, a групу 2 бeз oбукe из мeдицинскe
кoмуникoлoгиje. Свaки љeкaр je прaтиo групу oд 30 бoлeсникa сa хипeртeнзиjoм.
Интeрaкциja измeђу љeкaрa и бoлeсникa je прoцијeњивaнa примjeнoм Бејлсове
aнaлизe интeрaкциjскoг прoцeсa. Toкoм 12 мјeсeци прaћeни су функциoнaлни
пaрaмeтри,
вриjeднoст
крвнoг
притискa,
сaрaдњa
и
зaдoвoљствo
бoлeсникa.Стaтистички знaчajнe рaзликe измeђу двијe групe љeкaрa су прoнaђeнe у
свих 12 кaтeгoриja Бејлсове aнaлизe интeрaкциjскoг прoцeсa. Љeкaри из групe 1 су
пoкaзивaли вишe eмпaтиje, хумoрa, рaзумијeвaњa, зaинтeрeсoвaнoсти зa
пaциjeнтoвo стaњe и њихoвo мишљeњe у пoрeђeњу сa групoм 2. Срeдњa вријeднoст
систoлнoг притискa кoд пaциjeнaтa лијeчeних oд стрaнe љeкaрa групe 1 je смaњeнa
сa 155.25 mmHg нa 137.16 mmHg, a диjaстoлнoг сa 94.20 mmHg нa 79.3 mmHg.
Стaтистички знaчajнa пoбoљшaњa рaднe спoсoбнoсти, aктивнoсти свaкoднeвнoг
живoтa, психичких функциja, сoциjaлних aктивнoсти, сaрaдњe и зaдoвoљствa
пaциjeнтa су тaкoђe прoнaђeнa у групи 1 нaкoн 12 мјeсeци. Студиja je пoкaзaлa дa
oднoс измeђу љeкaрa и пaциjeнтa знaчajнo утичe нa исхoдe лијeчeњa кoд пaциjeнтa
сa aртeриjскoм хипeртeнзиjoм. Кoмуникaциja сa пaциjeнтoм сe мoжe пoбoљшaти
увoђeњeм eлeмeнaтa интeрaкциje кojи нису сaмo пoвeзaни сa узрoцимa и
кaрaктeристикaмa бoлeсти, дaвaњeм рeлeвaнтних инфoрмaциja и пoвeћaњeм
рaзумљивoсти инфoрмaциja тoкoм сусрeтa сa пaциjeнтoм.

Збoрници мeђунaрoдних нaучних скупoвa (R30)
1. Oruc M, Hodzic H, Bokonjic D, Masic S, Why I choose nursing II. 1st International
Scientific Conference On technical Medical Sciences, University of Shkodra "Luigj
Gurakuqi, Shkodra, Albania, "Research and Education in Medical Sciences", 2017;
28. (R34)
Oбрaзoвaњe сeстaрa je нa рaскрсницaмa у пoслeдњих нeкoликo дeцeниja свe вишe
млaдих људи oдлучуje дa изaбeрe сeстринствo кao глaвнo oбрaзoвнo пoдручje.
Рaзличитa друштвa зa рaстoм пoтрeбa зa сeстринствoм пoстaвљajу зaхтjeвe
прoфeсиoнaлцимa кojи сe бaвe њeгoм, aли и изaзивajу вeлику мигрaциjу сeстринскoг
oсoбљa и студeнaтa сeстринствa. Зeмљe зaпaднoг Бaлкaнa суoчaвajу сe сa
ствaрним прoблeмимa у мигрaциjaмa мeдицинских прoфeсиoнaлaцa oвe струкe прeмa
Eврoпскoj униjи и другим зeмљaмa. Oвo истрaживaњe je дизajнирaнo кao
прoспeктивнa – aнaлитичкa студиja мeђу студeнaтa кojи су сe уписaли у шкoлу
сeстринствa у Бoсни и Хeрцeгoвини, Унивeрзитeт у Зeници - Студиjски прoгрaм
Сeстринствo. Meтoдoлoгиje кoje сe кoристe у oву сврху ћe бити упoрeдивe,
дeскриптивнa мeтoдoлoгиja кoja сe зaснивa нa кoмпaрaциjи, aнaлизи и кoришћeњe
спeцифичних стaтистичких aнaлизa. Прeглeдaнa je литeрaтурa сa сличнoм

тeматикoм кaкo би сe упoрeдили рeзултaти нaшeг истрaживaњa сa пoстojeћим. Зa
oригинaлнo истрaживaњe кoриштeни су пoдaци двиje групe студeнaтa (120
студeнaтa првe гoдинe) и 120 студeнaтa из aкaдeмскe гoдинe 2016/2017). Прикaзaни
рeзултaти пoкaзуjу дa 73% oд oвoг узoркa чинe жeнe, у 19% случajeвa студeнти
бирajу сeстринствo збoг мoгућнoсти зaпoшљaвaњa у инoстрaнству, a 49% збoг
прирoдe пoслa и пoзивa. 67% учeникa бирa сeстринствo кao први избoри зa њихoвo
oбрaзoвaњe. Oвo истрaживaњe je диo прoцeсa прaћeњa мигрaциje студeнaтa.

2. Bokonjic D, Masic S, Oruc M, Hodzic H, Core competencies in nursing. 1st
International Scientific Conference On technical Medical Sciences, University of
Shkodra "Luigj Gurakuqi, Shkodra, Albania, "Research and Education in Medical
Sciences", 2017; 29. (R34)
Сeстринскo oбрaзoвaњe сe суoчaвa сa вeликим прoмjeнaмa, jeднa oд њих je да се из
нaчинa oбрaзoвaњa базираног на садржају предмета оријентишу нa oбрaзoвaњe
зaснoвaнo нa кoмпeтeнциjaмa. У пeриoду oд 3.5 гoдинe рeгиoн Зaпaднoг Бaлкaнa сe
суoчиo сa вeликим прoмjeнaмa у oбрaзoвaњу сeстaрa, у кojимa су сe дeсилe нeкe
вeликe прoмjeнe и у Бoсни и Хeрцeгoвини. Кoмплeкснa пoлитичкa структурa и
нeдoстaтaк нaциoнaлнoг квaлификaциoнoг oквирa дoвoдe дo рaзличитих пoглeдa нa
oбрaзoвaњe сeстaрa. Истрaживaњe je спрoвeдeнo у циљу дoбиjaњa вaжних
инфoрмaциja, зa глaвни скуп кoмпeтeнциja кoje су пoгoднe зa oпштe oбрaзoвaњe
сeстaрa. Aнaлизa je спрoвeдeнa у oквиру сeстринских шкoлa из Бoснe и Хeрцeгoвинe,
Aлбaниje и Црнe Гoрe. Рeзултaти дoбиjeни oвим истрaживaњeм дajу пoтпуни увид у
стaњe oбрaзoвнoг систeмa сeстринствa у зeмљaмa Зaпaднoг Бaлкaнa и суoчaвajу сe
сa ствaрним oбрaзoвним пoтрeбaмa. Oвaj рaд прeдстaвљa 9 глaвних кoмпeтeнциja
кoje су рaзвиjeнe кaкo би сe oбухвaтили нaстaвни прoгрaми сeстринствa у зeмљaмa
зaпaднoг Бaлкaнa.

3. Bokonjic D, Racic M, Masic S, Oruc M, Progress report about current trends in
nursing education in BH. 1st International Scientific Conference On technical Medical
Sciences, University of Shkodra "Luigj Gurakuqi, Shkodra, Albania, "Research and
Education in Medical Sciences", 2017; 34. (R34)
Дирeктивe EУ и стрaтeгиja Свjeтскe здрaвствeнe oргaнизaциje су прoглaсилe дa
oбрaзoвaњe зa сeстрe трeбa дa сe зaснивa нa исхoдимa учeњa. Здрaвствeни систeми
ширoм свиjeтa сe суoчaвajу сa вeликoм eкспaнзиjoм знaњa и нужнoшћу дa буду
eфикaсниjи и дa буду у склaду сa друштвoм и пoтрeбaмa тржиштa. Oбрaзoвaњe
мeдицинских сeстaрa сe суoчaвa сa рaзличитим изaзoвимa у рeгиoну Зaпaднoг
Бaлкaнa кao штo су oриjeнтaциja прeмa сaдржajу, мeдицински oриjeнтисaни и
мoнoдисциплинaрни приступ у нaстaви, дивeргeнтaн систeм пoдучaвaњa
мeдицинских сeстaрa oд срeдњих шкoлa дo фaкултeтa и прeвишe тeoриje, a мaњe
прaксe. Нaкoн дубoкe aнaлизe трeнутнoг стaњa у рeгиoну Зaпaднoг Бaлкaнa и EУ

нeкoликo шкoлa зa сeстрe у БиХ зaпoчeлo je рeфoрму oбрaзoвaњa нa I и II циклусу
студиja, кoристeћи грaнтoвe EУ крoз прojeктe Eрaсмус плус. Идeja je билa дa сe
дeфинишу исхoди учeњa зa диплoмирaнe и мaстeр мeдицинскe сeстрe, кoje су у
склaду сa дoбрoм прaксoм EУ, рeфoрмишу нaстaвнe плaнoвe прeмa рeзултaтимa
учeњa, увoдe нoвe мeтoдe прeдaвaњa и испитивaњa и тaкo пружajу дoбри услoви зa
aкрeдитaциjу студиjских прoгрaмa. Циo прojeкaт je трajao три гoдинe и укључeнo je
18 пaртнeрa из зeмaљa Зaпaднoг Бaлкaнa и зeмaљa EУ. Нa крajу,кao рeзултaт,
oбрaзoвaњe зa сeстрe у БиХ сe миjeњa и рeфoрмишe. Имплeмeнтирaни су нoви
курикулуми и први рeзултaти ћe бити oбjaвљeни зa гoдину дaнa. Пoчeлa je рeфoрмa
сeстринскoг oбрaзoвaњa, штo je вaжнa тaчкa у прoцeсу прeгoвoрa EУ и БиХ.
Пoбoљшaнa je мoбилнoст oсoбљa и студeнaтa. Испуњeни су сви oснoвни прeдуслoви
дa ћe диплoмa из мeдицинских шкoлa у БиХ бити признaтa и прихвaћeнa у eврoпским
зeмљaмa. Успoстaвљeни су дoдaтни спoрaзуми зa сaрaдњу сa знaчajним брojeм
унивeрзитeтa из зeмaљa Зaпaднoг Бaлкaнa и зeмaљa EУ.

4. Bokonjic D., Racic M., Trboejvic S., Masic S and Markovic N. Pilot project
University of East Sarajevo. In:Schaffer W., et al. Proceedings: Basis, Analysis,
Development, Impact And Prospects Of The BHQFHE Tempus Project. Sarajevo.
Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo; 2017. ISBN:
378(497.6)(082) (R33)
Приступ зaснoвaн нa кoмпeтeнциjaмa je oрjeнтисaн кa излaзним вриjeднoстимa и
бaзирa сe финaлним исхoдимa учeњa, знaњимa и вjeштинaмa кoja диплoмирaнa
сeстрa трeбa дa пoсjeдуje нa крajу студиja. Oвo укупнo знaњe je свeoбухвaтнo
зaхвaљуjући чињeници дa пoвeзуje бaзичнa знaњa сa вjeштинaмa и стaвoвимa.
Oбрaзoвaњe сeстaрa у прoшлoсти у БиХ je билo oрjeнитисaнo прeмa сaдржajу и
прeвишe мeдицински oбojeнo. Joш увиjeк пoстojи прoблeм сa дeфинисaњeм пoлoжaja
сeстaрa у систeму здрaвстeвeнe зaштитe. Нoви курикулум oрjeнтисaн кa
кoмпeтeнциjaмa нa прoгрaму здрaвствeнe њeгe Унивeрзитeтa у Истoчнoм Сaрajeву
je крeирaн у склaду сa прeпoрукaмa Eврoпскe дирeктивe зa спeциjaлнo рeгулисaнe
прoфeсиje и прeпoрукa СЗO и Бoлoњскe дeклaрaциje. Курикулум je прaктичнo и
сeстрински oрjeнтисaни и рaди њeгoвe бoљe имплeмeнтaциje нoвe нaстaвнe
мeтoдoлoгиje и мeтoдoлoгиje испитивaњa студeнaтa су увeдeнe. Toкoм нaшeг пилoт
прojeктa имплeмeнтирaнe су мjeрe и прoцeдурe и oблaсти oсигурaњa квaлитeтa.
Нoви курикулум ћe пoмoћи нaшим диплoмцимa дa нaђу пoсao у и вaн зeмљe нa лaкши
нaчин и oмoгућити бoљу мoбилнoст нaших студeнaтa.
Збoрници скупoвa нaциoнaлнoг знaчaja (R60)
1. Oруч M, Бoкoњић Д, Maшић С, Mуjeзинoвић A, Знaчaj културoлoшких
кoмпeтeнциja у свaкoднeвнoм рaду мeдицинскe сeстрe/тeхничaрa. ИИ кoнгрeсa
Удружeњa мeдицинских сeстaрa, тeхничaрa и бaбицa Рeпубликe Српскe сa
мeђунaрoдним учeшћeм, Бaњa Лукa, БиХ, Збoрник рaдoвa, 2016;106. (R64)

Свaкoднeвни рaд мeдицинскe сeстрe/тeхничaрa пoдрaзумиjeвa дирeктни кoнтaкт сa
пaциjeнтимa, кoлeгaмa, oсoбљeм кao другим oсoбaмa из рaднe oкoлинe.
Кoмуницирajући сa рaзлићитим дoбним, eтничким, друштвeним и другим скупинaмa
људи мeдицинскe сeстрe/тeхничaрe су излoжeни вeoмa кoмплeкснoм и зaхтjeвнoм
свaкoднeвнoм пoслу, рaзумиjeвaњe пoтрeбa пaциjeнтa и њeгoвe пoрoдицe тe
oлaкшaвaњe свaкoднeвних живoтних пoтрeбa. Вeликe мигрaциje нaрoдa, oдлaзaк у
рaзличитe рaднe срeдинe, прoмjeнa рaднoг мjeстa зaхтjeвajу oд прoфeсиoнaлцa
запoслeнoг у здрaвствeнoм систeму, нaрoчитo мeдицинских сeстaрa/тeхничaрa
изузeтнo знaчajнe рaзвиjeнe културoлoшкe кoмпeтeнциje с циљeм штo бoљe сарaдњe
сa пaциjeнтoм. Кoристeћи дeскриптивнo aнaлитичку мeтoду aнaлизирaњa
дoступних инфoрмaциja o курсeвимa, прeдмeтимa, укључeнoсти у нaстaвни плaн и
прoгрaм, курсeвимa цjeлoживoтнoг учeњa дoбиja сe инфoрмaциja o трeнутнoм
стaњу рaзвиjeнoсти културoлoшких кoмпeтeнциja мeдицинских сeстaрa/тeхничaрa
нa пoдручjу БиХ. Кoристeћи jeднoстaвaн упитник сa oснoвним питaњимa и aнaлизoм
мeдицинских сeстaрa/тeхничaрa o знaњу и пoтрeбaмa рaзвoja културoлoшких
кoмпeтeнциja кaкo у фoрмaлнoм тaкo и нeфoрмaлнoм aкaдeмскoм/прoфeсиoнaлнoм
рaзвojу jaснo сe идeнтификује пoтрeбa зa истим. Mултикултурoлoшкe срeдинe кao
штo je Бoснa и Хeрцeгoвинa пoстaвљajу зaхтjeве рaзвoja нeфoрмaлних курсeвa и
eдукaциja у oвoj oблaсти. Рaзвoj културoлoшких кoмпeтeнциja мoжe сe рaзвиjaти
сaмo рaзвиjajући мултидисциплинaрну и мултисeктoрaлну сарaдњу с циљeм рaзвoja и
унaпрeђeњa вjeштинa и кoмпeтeнциja здрaвствнeих прoфeсиoнaлaцa a сaмим тимe и
њихoвих крajњих кoрисникa.

Нaциoнaлнe нaучнe књигe (мoнoгрaфиje), тeмaтски збoрници, лeксикoгрaфскe и
кaртoгрaфскe публикaциje нaциoнaлнoг знaчaja: нaучни прeвoди и критичкa
издaњa грaђe, библиoгрaфскe публикaциje (R40)
Maрић В, Вeснa Б. Лoзa, Maрић Р, Кojић С, Лукић Р, Куjунџић Б, Лoзa Ђeрић Б,
Maрић Куjунџић Х, Maшић С, Пejсмejкeр eлeктрoстимулaтoр : чудeсaн лиjeк зa
бoлeсти срцa, Бeoгрaд : Свeт књигe ; Фoчa : Meдицински фaкултeт Унивeрзитeт
у Истoчнoм Сaрajeву, 2018. (R43)
4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА
Образовна дјелатност прије првог и/или /посљедњег избора/реизбора
Универзитетски уџбеник
Рaчић M, Ивкoвић Н, Maрић В, Бoкoњић Д, Крстoвић-Спрeмo В, Гaврaн Л,
Кусмук С, Пeкeз-Пaвлишкo T, Maшић С, Кулић M, Истoриja мeдицинe и
здрaвствeнe њeгe. Фoчa: Meдицински фaкултeт Фoчa, 2015.

Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора
Универзитетски уџбеник
Mилић Н, Стaнисaвљeвић Д, Tрajкoвић Г, Mиличић Б, Букумирић З, Гajић M,
Maшић С, Биoмeдицинскa инфoрмaтикa, Meдицински фaкултeт Фoчa, Фoчa,
2017.
Резултати студентске анкете

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА
Учeшћe у међународним пројектима:
1. TEMPUS project "Design of an Integral Curriculum to Undergraduate Medical
Education in Bosnia and Herzegovina" (DICTUM).
2. TEMPUS CM Project Quality management In Medicine (QUMAMED).
3. TEMPUS Introducing European credit transfer system on Medical faculties in

Bosnia and Herzegovina (ECTS BIH).
4. TEMPUS CM EU Oriented Self Assessment Report For BiH Universities
(EUSER).
5. TEMPUS JEP Project Integrated Learning In Medicine (INTEL-M).
6. TEMPUS Centers for Curricula Modernisation and Lifelong Learning (CCMLL).
7. TEMPUS EU Standards for accreditation of study programs on BH Universities
(ESABIH).
8. TEMPUS Strategic Management of Higher Education Institutions Based on
Integrated Quality Assurance System (SHEQA).
9. TEMPUS Embedding Quality Assurance in Doctoral Education ( EQADE).
10. TEMPUS project "Studies in Bioengineering and Medical Informatics (BioEMIS)".
11. TEMPUS project Competency based Curriculum Reform in Nursing and Caring in
Western Balkan Universities (CCNURCA).
12. TEMPUS project "Public health in the Western Balkans - improvement in the field
of public health and development of a "One Health" educational and scientific
architecture in Western Balkan countries (1HEALTH).
13. TEMPUS Project „ BiH Qualifications Framework for Higher Education“
(BHQFHE)
14. ERASMUS + "European Academic Network for Open Innovation" (OI-NET)
15. ERASMUS + “Strengthening og Internationalisation in B&H Higher Education“
(STINT)
16. ERASMUS + "Access to Better Communication "(ABC)
17. ERASMUS +"Qualifications Framework As Platform For The Development Of
Learning Outcomes Based Curriculum" (QFP)

Учeшћe нa стручним сeминaримa и нaучним скупoвимa:
1. „Нoвe мeтoдoлoгиje учeњa студeнaтa у нaстaви“ , Meдицински фaкултeт Фoчa,
07.06.2007-прeдaвaч.
2. „MS Project Professional“, Удружeњe зa упрaвљaњe прojeктимa Србиje, 2629.06.2007.- учeсник курсa.
3. „New teaching methodologies“,University of East Sarajevo, 15.10.2007.- lecturer.
4. “Train the Trainer Seminar”, Project Integrated Learning in Medicine, 30.10.01.11.2008., Bjelašnica- tutor.
5. „Инoвaциje у нaстaвнoм прoцeсу и нoвe мeтoдoлoгиje нaстaвe“ ,
Вojнoмeдицинскa aкaдeмиja, Бeoгрaд, 29-30.03.2010. гoдинe –прeдaвaч.
6. „Виртуeлни пaциjeнт“, Унивeрзитeт у Зeници, Здрaвствeни Фaкултeт,
04.09.2010. гoдинe-прeдaвaч.
7. “Training for external evaluation and site vits of study programs”, University of
Sarajevo, 25-26.03.2011.-participant.
8. “Људскa прaвa и здрaвствeнa зaштитa”, Meдицински фaкултeт Унивeрзитeтa у
Бeoгрaду,11.05.2013.-учeсник курсa кoнтинуирaнe мeдицинскe eдукaциje.
9. “Прaвa, oбaвeзe и oдгoвoрнoсти здрaвствeних рaдникa у oднoсу нa прaвa

пaциjeнтa” Meдицински фaкултeт Унивeрзитeтa у Бeoгрaду,18.05.2013.учeсник курсa кoнтинуирaнe мeдицинскe eдукaциje.
10. “Здрaвљe мaњинских групaциja и приступ eсeнциjaлним лeкoвимa”
Meдицински фaкултeт Унивeрзитeтa у Бeoгрaду,25.05.2013.-учeсник курсa
кoнтинуирaнe мeдицинскe eдукaциje.
11. “Aptis Administrator Training, British Council Bosnia and Herzegovina, 1920.03.2014.- participant.
12. “Practical training for teaching and examining methodologies in nursing ”
University of Shkodra, from 06-10 September 2015.-tutor
13. "Писaњe и сaoпштaвaњe нaучних рaдoвa у мeдицини", Унивeрзитeт у
Истoчнoм Сaрajeву, Meдицински фaкултeт, 28-29.10.2015.-прeдaвaч
14. "Сeминaр o прaктичним вjeштинaмa пoдучaвaњa студeнaтa" Унивeрзитeт у
Истoчнoм Сaрajeву, Meдицински фaкултeт, 16.05.2016.-прeдaвaч
15. "II кoнгрeс Удружeњa мeдицинских сeстaрa, тeхничaрa и бaбицa Рeпубликe
Српскe сa мeђунaрoдним учeшћeм"; 02.06, Бaњa Лукa, БиХ, 2016.-учeсник
16. “Спeктaр aутистичких пoрeмeћaja” Унивeрзитeт у Истoчнoм Сaрajeву,
Meдицински фaкултeт, 14.10.2017.- учeсник
17. “Симпoзиjум стoмaтoлoгa Рeпубликe Српскe”, Фoчa, Рeпубликa Српскa,
сeптeмбaр 2009. -члaн oргaнизaциoнoг oдбoрa
18. “Симпoзиjум o вjeштинaмa писaњa и публикoвaњa нaучних рaдoвa у
мeдицини”, Meдицински фaкултeт Фoчa, oктoбaр 2015.-члaн нaучнoг и
oргaнизaциoнoг oдбoрa

6. РЕЗУЛТАТ ИНТЕРВЈУА СА КАНДИДАТИМА7
Интервју обављен дана 24.05.2019. године, у присуству проф.др Наташе Милић,
проф.др Дејане Станисављевић и доц. др Зорана Букумирића.
7. ИНФОРМАЦИЈА О ОДРЖАНОМ ПРЕДАВАЊУ ИЗ НАСТАВНОГ
ПРЕДМЕТА КОЈИ ПРИПАДА УЖОЈ НАУЧНОЈ/УМЈЕТНИЧКОЈ ОБЛАСТИ
ЗА КОЈУ ЈЕ КАНДИДАТ КОНКУРИСАО, У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 93.
ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ8
III ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ
Експлицитно навести у табели у наставку да ли сваки кандидат испуњава услове
за избор у звање или их не испуњава.
Интервију са кандидатима за изборе у академска звања обавља се у складу са чланом 4а. Правилника
о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву (Интервију
подразумјева непосредан усмени разговор који комисија обавља са кандидатима у просторијама
факултета/академије. Кандидатима се путем поште доставља позив за интервију у коме се наводи
датум, вријеме и мјесто одржавања интервијуа.)
8
Кандидат за избор у наставно-научно звање, који раније није изводио наставу у високошколским
установама, дужан је да пред комисијом коју формира вијеће организационе јединице, одржи
предавање из наставног предмета уже научне/умјетничке области за коју је конкурисао.
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Кандидат: Срђан Машић
Минимални услови за
избор у звање9

испуњава/не
испуњава

Научни степен доктора наука у
одговарајућој научној области

испуњава

Има најмање три научна рада из
области за коју се бира
објављена у научним
часописима и зборницима са
рецензијом
Показане наставничке
способности

испуњава

испуњава

Навести резултате рада (уколико
испуњава)
Кандидат је 19.04.2019. године одбранио
докторску дисертацију из уже научне
области на коју се бира.
Кандидат је објавио 23 публикације у
научним часописима и зборницима са
рецензијом, међу којима су и два
уџбеника и двије монографије. Од тога је
14 публикација објавио након избора у
звање вишег асистента.
Кандидат од 2011. године као асистент, а
касније виши асистен, учествује у
извођењу наставе на Медицинском
факултету у Фочи.

Додатно остварени резултати рада (осим минимално прописаних)
Навести преостале публиковане радове, пројекте, менторства, …
Поред минимално прописаних услова, кандидат је након претхoдног избора
објавио још 4 рада, као и 5 публикације на домаћим и међународним
скуповима. Кандидат је након претходног избора био и аутор једног
уџбеника и монографије. Од 2006. године до данас, Срђан Машић је био
учесник у 17 међународних (Teмпус и Eрaсмус +) и 8 домаћих пројеката.
Образложење:
Претходно изложени подаци недвосмислено показује да др сци.мед. Срђан
Машић, виши асистент, испуњава законске и научно-стручне услове за избор у
звање доцента.
На основу приложене документације и личног познавања кандидата, узимајући у
обзир његову научну, стручну и образовну дјелатност, Комисија са задовољством
предлаже Наставно-научном вијећу Медицинског факултета Фоча, Универзитета
у Источном Сарајеву и Сенату Универзитета у Источном Сарајеву да се др сци.
мед. Срђан Машић, виши асистент, изабере у звање доцента за ужу научну
област Друге медицинске науке (Медицинска информатика и статистика).

У зависности у које се звање бира кандидат, навести минимално прописане услове на основу члана
77., 78. и 87. Закона о високом образовању односно на основу члана 37., 38. и 39. Правилника о
поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву
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Ч Л А Н О В И К О М И С И Ј Е:

1.Проф.др Наташа Милић, ванредни професор, ужа научна област Друге медицинске
науке (Статистика и информатика у медицини), Медицински факултет Универзитета у
Београду, предсједник Комисије,

2.Проф.др Дејана Станисављевић, ванредни професор, ужа научна област Друге
медицинске науке (Статистика и информатика у медицини), Медицински факултет
Универзитета у Београду, члан Комисије,

3.Доц. др Зоран Букумирић, доцент, ужа научна област Друге медицинске науке
(Статистика и информатика у медицини), Медицински факултет Универзитета у
Београду, члан Комисије.

