
 

 
 
НАСТАВНО –НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ 
МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 

СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
 
Предмет: Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег 
асистента, ужа научна област Дефектологија - Развојни поремећаји. 
 
Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета у Фочи, Универзитета у Источном 
Сарајеву, број 01-3-95 од 10.02.2021. године, именовани смо у Комисију за разматрање 
конкурсног материјала и писање извјештаја по конкурсу, објављеном у дневном листу ''Глас 
Српске'' од 30.12.2020. године, за избор у академско звање вишег асистента, ужа научна 
област Дефектологија – Развојни поремећаји.  
 
ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 

Састав комисије са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назив научне 
области, научног поља и уже научне/умјетничке области за коју је изабран у звање, датума 
избора у звање и назив факултета, установе у којој је члан комисије запослен: 
 
1. Проф. др Драган Рапаић, редовни професор, предсједник 
    Научна област: Специјална едукација и рехабилитација 
    Научно  поље : Друштвено-хуманистичке науке 
    Ужа научна област: Клиничко-соматопедске дисциплине 
    Датум  избора  у  звање: 4. 11. 2002. 
   Универзитет у Београду - Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију 
 
2. Проф. др Горан Недовић, редовни професор, члан 
    Научна област: Специјална едукација и рехабилитација 
    Научно  поље: Друштвено-хуманистичке науке 
    Ужа научна област: Соматопедија  
    Датум избора у звање: 14. 12. 2012.  
    Универзитет у Београду - Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију 
 
3. Проф. др Србољуб Ђорђевић, редовни професор, члан 
    Научна област: Специјална едукација и рехабилитација 
    Научно  поље : Друштвено-хуманистичке науке 
    Ужа научна област: Специјална-педагогија са методиком 
    Датум  избора у звање:  6. 9. 2011.   
    Универзитет у Нишу - Педагошки факултет Врање 

 
На претходно наведени конкурс пријавила су се три кандидата: 
 

1.   мр Бојана Мастило, виши асистент 
2.   мр Ивана Зечевић, виши асистент 
3.   мр Лама Телетовић 

 
На основу прегледа конкурсне документације, а поштујући прописане чланове 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 39. 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: 
 

И З В Ј Е Ш Т А Ј  

КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ 

 
I   ПOДАЦИ О КОНКУРСУ 

Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке 

    Одлука Сената Универзитета у Источном Сарајеву бр. 01-С-378-X/20 
Дневни лист, датум објаве конкурса 

    Глас Српске, 30.12.2020. године 
Број кандидата који се бира 

    Два (2) 
Звање и назив уже научне/умјетничке области, уже образовне области за коју 
је конкурс расписан, списак предмета 
    Виши асистент, ужа научна област Дефектологија – Развојни поремећаји 
Број пријављених кандидата 

   Три (3) 
 

II   ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

 

ПРВИ КАНДИДАТ 

 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Име (име једног родитеља) и презиме 

    Мр Бојана (Рајко) Мастило 
Датум и мјесто рођења 

    22.04.1984. године, Фоча 
Установе у којима је кандидат био запослен 

    Медицински факултет Фоча, Универзитет у Источном Сарајеву 
Звања/радна мјеста 

    Универзитет у Источном Сарајеву, Медицински факултет, асистент на развојним  
    поремећајима од 2012-2016. године 
    Универзитет у Источном Сарајеву, Медицински факултет, виши асистент од 
2016. 
    године. 
Научна област 

   Дефектологија   
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима 

   Члан удружења дефектолога РС 

 

2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА 

 

Основне студије/студије првог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка  



 

 

     Универзитет у Источном Сарајеву, Медицински факултет у Фочи, студијски  
     програм: Специјална едукација и рехабилитација, смјер: Развојни поремећаји  
     2007-2011. године 

Назив студијског програма, излазног модула 

     Развојни поремећаји 
Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 

     9,17; Професор специјалне едукације и рехабилитације, смјер Развојни 
поремећаји 
 
Постдипломске студије/студије другог циклуса 

Назив институције, година уписа и завршетка 

     Универзитет у Источном Сарајеву, Медицински факултет Фоча, студијски  
     програм: Специјална едукација и рехабилитација, смјер: Развојни поремећаји,  
     2013-2015. године. 
Назив студијског програма, излазног модула 

     Специјална едукација и рехабилитација, Развојни поремећаји 
Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив 

     9,80; Магистар специјалне едукације и рехабилитације, смјер, Развојни 
поремећаји 
Наслов магистарског/мастер рада  

      Развојне способности дјеце млађег школског узраста 
Ужа научна/умјетничка област 

      Дефектологија 
 

Докторат/студије трећег циклуса 
Назив институције, година уписа и завршетка (датум пријаве и одбране 

дисертације) 

      Универзитет у Београду - Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију,  
      Специјална едукација и рехабилитација, 2016.  
      21.09.2020. године одбранила приједлог пројекта докторске дисертације 
Наслов докторске дисертације 

      Специфичности социјалне когниције код одраслих особа са интелектуалном 
      ометеношћу и придруженим психијатријским стањима 
Ужа научна област 

       Олигофренологија  
 
Претходни избори у звања (институција, звање и период) 

     1. Асистент (Медицински факултет Фоча, 2012-2016) 
     2. Виши асистент (Медицински факултет Фоча, 2016-2021) 
 
3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 

 

Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора 

Саопштење са међународног научног скупа штампано у изводу: 
1. Mastilo, B., Zečević, I., Pavlović, A. (2012). Socijalna kompetencija osoba sa 

invaliditetom. I Stručno-naučni skup sa međunarodnim učešćem ''Aktuelnosti u 



 

 

edukaciji i rehabilitaciji osoba sa smetnjama u razvoju'' Zbornik rezimea, Šabac, 
14-15. Decembar 2012, 39 

Радови објављени у цјелини 
1. Pavlović,  A.,  Mastilo,  B.,  Brojčin,  B.,  & Kalajdžić,  O.  (2014).  Determinante 

stavova studenata medicine i zdravstvene njege prema osobama sa ometenošću.  
Biomedicinska istraživanja, 5(2), 52-59. https://doi.org/10.7251/BII1402052P 

2. Brojčin, B., Pavlović, A., Mastilo, B., & Glumbić, N. (2015). Stavovi budućih 
specijalnih edukatora   prema   osobama   s    ometenošću. Nastava    i    vaspitanje, 
64(3),    489-505. https://doi.org/ 10.5937/nasvas1503489B 

3. Kalajdžić,O.,  Vuksanović,  G.,  Pavlović,  A.,  Mastilo,  B.,  Zečević,  I.,  Ćalasan,  
S.,  & Vuković, B. (2015). Socio – demografske determinante školskog uspjeha. 
Biomedicinska istraživanja, 6(2), 138-145. https://doi.org/ 10.7251/BII1502138K 

4. Vuksanović, G., Kalajdžić, O., Ćalasan, S.,   Zečević, I., Pavlović, A.,  Mastilo, 

B.,  & Vuković,  B.  (2015). Socijalno-statusna  obilježja  kao  determinante  pri  
odabiru  tipova profesionalnih interesovanja. Nastava, 1(1),104-115. 

5. Zečević, I., Stanimirov, K., Mastilo, B. (2015). Motorni razvoj slijepe djece. 
Obrazovna tehnologija, 1(2), 75-84 

6. Brojčin, B., Pavlović, A., Mastilo, B., & Glumbić, N. (2015). Stavovi budućih 
specijalnih edukatora   prema   osobama   s    ometenošću. Nastava    i    vaspitanje, 
64(3),    489-505. https://doi.org/ 10.5937/nasvas1503489B 

7. Mastilo, B., Pavlović, A., Zečević, I., & Vasiljević, M. (2015). Vizuomotorna 
koordinacija     kod djece mlađeg školskog uzrasta. Obrazovna tehnologija, 1(2), 
59-66 

Радови послије посљедњег избора/реизбора 

 

Саопштење са међународног научног скупа штампано у изводу: 

1. Zečević, I., Mastilo, B., Bakoč, A., Kalajdžić, O., Perućica, R., & Vuksanović, G. 
(2017). Značaj asistivne tehnologije u prilagođavanju radnog mjesta za osobe sa 
invaliditetom. Zbornik   rezimea, V stručno-naučni skup sa međunarodnim 
učešćem ''Aktuelnosti u edukaciji i rehabilitaciji osoba sa smetnjama u razvoju'', 
Valjevo, (str 26). 

2. Bakoč, A., Zečević, I., Mastilo, B., Kalajdžić, O., & Perućica, R. (2018). Primjena 
asistivne tehnologije u nastavi kod učenika sa intelektualnom ometenošću. Zbornik 
apstrakata IX Naučnog skupa sa međunarodnim učešćem "Nauka i nastava danas" 
Pedagoški fakultet, Bijeljina 

3. Mastilo, B.,  Zečević,  I., Ćalasan, S., Vuković, B.  (2018).  Elektonska  
pristupačnost  i elektronsko  učenje  u  radu  sa  učenicima  sa  intelektualnom  
ometenošću  (prednosti  i rizici). Zbornik apstrakata IX Naučnog skupa sa 
međunarodnim učešćem "Nauka i nastava danas" Pedagoški fakultet, Bijeljina 

4. Mastilo, B., Zečević, I., Šeatović, S., & Živanović, S. (2019). Socio-demografske 
determinante razvojnih sposobnosti djece mlađeg školskog uzrasta. Zbornik 
rezimea sa VI stručno-naučnog skupa sa međunarodnim učešćem, ''Aktuelnosti u 



 

 

edukaciji i rehabilitaciji osoba sa smetnjama u razvoju".  25-26. maj 2019. (str.41). 
Beograd: Resursni centar za specijalnu edukaciju. 

5. Šeatović, S., Mastilo, B., Matijaš, A. (2019). Sociodemografske determinante 
stresogenih događaja roditelja djece sa smetnjama u razvoju. Zbornik rezimea sa II   
međunarodno naučnog skupa ''Multidisciplinarni pristupi u edukaciji i 
rehabilitaciji''. (5-7.april). Str. 40 Sarajevo. Univerzitet u Sarajevu. 

6. Zečević, I., & Mastilo, B. (2019). Uticaj roditelja na socijani razvoj djece sa 
oštećenjem vida. Zbornik rezimea sa X Međunarodnog naučnog skupa ''Specijalna 
edukacija i rehabilitacija danas'' 25-26. oktobar 2019. godine (str. 175). Beograd: 
Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju 

7. Mastilo, B., Šeatović, S. (2020). Vještine prijateljstva učenika sa intelektualnom 
ometenošću iz perspektive nastavnog  osoblja. Zbornik rezimea sa III  
međunarodno naučnog skupa ''Mulidisciplinarni pristup u edukaciji i 
rehabilitaciji'', 3-4. juni. (str.80). Sarajevo. Univerzitet u Sarajevu 

Саопштење са међународног научног скупа штампано у цјелини: 

1. Bakoč, A., Odović, G., Mastilo, B., Kalajdžić, O., Zečević, I., Ćalasan, S., 
Vuković, B., & Vuksanović, G. (2016). Povezanost socijalne kompetencije i 
antisocijalnog ponašanja kod učenika sa intelektualnom ometenošću. Tematski 
zbornik, ''Unapređenje kvalitete života djece i mladih'',  Edukacijsko-
rehabilitacijiski fakultet Univerziteta u Tuzli, 441-448. 

2. Zečević, I., Mastilo, B., Bakoč, A., Kalajdžić,O., Perućica, R., Vuksanović, G., 
Ćalasan, S.,  & Vuković, B. (2017). Socijalna interakcija djece sa oštećenjem vida. 
Tematski zbornik, ''Unapređenje kvaliteta života djece i mladih", Udruženje za 
podršku i kreativni razvoj djece i mladih, Edukacijsko rehabilitacijski fakultet 
Univerziteta u Tuzli, 249-260  

3. Mastilo, B., Šeatović, S., & Malikanović, N. (2018). Zdravlje i psihopatološka 
obilježja kod osoba sa intelektualnom ometenošću, Tematski zbornik, ''Unapređenje 
kvalitete života djece i mladih", Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih, 
Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli, str. 75-85  

4. Zečević , I., Mastilo, B., Perućica, R., Bakoč, A., Vuksanović, G., & Kalajdžić, O. 
(2018). Taktilna stimulacija i kvalitet života slijepih osoba. Tematski zbornik, 
''Unapređenje kvalitete života djece i mladih", Udruženje za podršku i kreativni razvoj 
djece i mladih, Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli, 113-121  

5. Bakoč, A., Odović, G., Mastilo, B., Kalajdžić, O., Zečević, I., Ćalasan, S., Vuković, 
B., & Vuksanović, G. (2016). Povezanost socijalne kompetencije i antisocijalnog 
ponašanja kod učenika sa intelektualnom ometenošću. Tematski zbornik, 
''Unapređenje kvalitete života djece i mladih'', Edukacijsko-rehabilitacijiski fakultet 
Univerziteta u Tuzli, 441-448.  

6. Mastilo, B., Radovanović, V. (2019). Kreativnost, znanje i školski uspjeh kod učenika 
sa intelektualnim teškoćama. X Međunarodna naučno-stručna konferencija 
Unapređenje kvalitete života djece i mladih, 21-23. 6. 2019, Istanbul, Turska, 179-188. 
ISSN 1986-9886  

Радови објављени у цјелини:  



 

 

1. Mastilo, B., Zečević, I., Bakoč, A., Kalajdžić, O., Ćalasan,S., Vuković, B., & 
Vuksanović,G. (2016). Sposobnost vizuelnog i auditivnog pamćenja kod djece mlađeg 
školskog uzrasta. Biomedicinska istraživanja, 7(2), 141-149. https://doi.org/ 
10.7251/BII1602141M  

2. Ćalasan,S., Vuković, M., Mastilo, B.,Vuković, B., Bakoč, A., & Zečević, I. (2017). 
Uticaj tipa poremećaja pisanja na školski uspjeh učenika sa disgrafijom. 
Biomedicinska istraživanja, 8(2), 136-143. https://doi.org/ 10.7251/BII1702136C  

3. Bakoč, A., Kalajdžić, O., Zečević, I., & Mastilo, B. (2018). Socijalno ponašanje i 
školski uspjeh učenika sa intelektualnom ometenošću. Nova škola, 8(1), 115-125.  

4. Mastilo, B., Bakoč, A., & Zečević, I. (2018). Razvojne sposobnosti kod djece mlađeg 
školskog uzrasta. Nova škola, 8(1), 85-97.  

5. Zečević, I., Mastilo, B., Bakoč, A., Vuksanović, G., Perućica, R., & Kalajdžić, O. 
(2018). Socijalna kompetencija i antisocijalno ponašanje slijepih učenika i učenika 
tipičnog razvoja. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja, 54(1), 24-36. 
https://hrcak.srce.hr/203879  

6. Mastilo, B., Vuković, B., Šeatović, S., Ćalasan, S. (2019). Agresivno ponašanje žena 
sa intelektualnom ometenošću smještenih u instituciji za trajni smještaj. Biomedicinska 
istraživanja,10(1), 47-55 https://doi.org/10.7251/BII1901047M  

7. Mastilo, B., Zečević, I. (2019). Determinante stavova prosvetnih radnika prema 
inkluzivnom obrazovanju. Inovacije u nastavi, 32(1), 89-104. https://doi.org/ 
10.5937/inovacije1901089M  

8. Mastilo, B., Ćalasan, S. (2020). Maladaptivno ponašanje kod osoba sa intelektualnom 
ometenošću. Biomedicinska istraživanja,11(1), 54-63.   
https://doi.org/10.7251/BII2001054M  

 
Универзитетски уџбеник, монографија 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 
 
Образовна дјелатност прије првог и/или /посљедњег избора/реизбора 

 
 

Образовна дјелатност послије посљедњег избора/�еизбора 

 
 
5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 
Учешће у пројектима:  
     ''Социјализација дјеце Републике Српске''. Кумбор: Фонд дјечије заштите РС;  
     ''Спектар аутистичких поремећаја''. Фоча: Медицинском факултету у Фочи, 14.  
      октобра 2017. године; Assisting better comunication (ABC).  
 
Учeшћe нa стручним сeминaримa, радионицама и нaучним скупoвимa:  
 
 
 



 

 

 
ДРУГИ КАНДИДАТ  

 
1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Име (име једног родитеља) и презиме 

      Мр Ивана (Стојан) Зечевић 
Датум и мјесто рођења 

       11.07.1988. године, Фоча 
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5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА 
 
Учешће у пројектима:  
      ''Социјализација дјеце Републике Српске''. Кумбор: Фонд дјечије заштите РС; 
      ''Повећајмо могућности дјеци у БиХ за рано учење'' у дјелу пројекта ''Ресурсне  
       Собе'' (јануара - јун 2014. Године) 
       ''School-to-Work Transition for Higher edication students with disabilities in Serbia,  
       Bosnia & Herzegovina and Montenegro (01.01.-31.12.2017). 
Учeшћe нa стручним сeминaримa, радионицама и нaучним скупoвимa:  
       2017. године добила сертификат за учешће на едукацији под називом  
       ''Спектар аутистичких поремећаја'' Универзитета у Источном Сарајеву,  
        Медицински факултет Фоча. 
        Програм обуке академског наставног особља из области инклузивног образовања  
        2019. године у оквиру пројекта ''Високо образовање - образовање за све''. 
 

 
6. РЕЗУЛТАТ ИНТЕРВЈУА СА КАНДИДАТИМА1 

Интервју са пријављеним кандидатима обављен дана 26.02.2021. године, у присуству 
проф. др Драгана Рапаића, проф. др Горана Недовића и проф. др Србољуба 
Ђорђевића. Два кандидата, мр Бојана Мастило и мр Ивана Зечевић, приступила су 
заказаном интервјуу. Трећи кандидат, мр Лама Талетовић, није приступила 
заказаном интервјуј. Имајући у виду ту чинјеницу, комисија сматра да је мр Лама 
Талетовић, одустала од пријаве на конкурс.    
Присутни кандидати, мр Бојана Мастило и мр Ивана Зечевић, оставили су позитиван 
утисак на комисију. У току првог и другог циклуса студија оствариле су висок 
просек оцена, имају објављене радове у часописима са рецензијом, студенти су на 
докторским студија и имају одобрене теме за израду докторских дисертација. Оба 
кандидата, показују интерес за научну делатност и висок мотив за даље 
усавршавање. 

 
1 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.) 



 

 

 

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 ОБРАЗОВАЊУ2 

 
 

 

III   ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

Експлицитно навести у табели у наставку да ли сваки кандидат испуњава услове за 
избор у звање или их не испуњава.  
 
Први кандидат: мр Бојана Мастило 

Минимални услови за избор 
у звање3 

испуњава/не 
испуњава 

Навести резултате рада (уколико 
испуњава) 

Има завршен други циклус 
студија у одговарајућој 
области са најнижом 
просјечном оцјеном и на 
првом и на другом циклусу 
студија 8,0 или еквивалент  

 
испуњава 

Кандидат је завршила студије  првог 
циклуса на Универзитету у Источном 
Сарајеву, Медицински факултет у 
Фочи, студијски програм: 
Специјална едукација и 
рехабилитација, смјер: Развојни 
поремећаји 2007-2011.године, са 
просечном оценом 9,17 и стекла 
академски назив Професор 
специјалне едукације и 
рехабилитације.  
 
 Кандидат је завршила други циклус 
студија на Универзитету у Источном 
Сарајеву, Медицински факултет 
Фоча, студијски програм: Специјална 
едукација и рехабилитација, смјер: 
Развојни поремећаји, 2013-2015. 
године, са просечном оценом 9,80 и 
стекла академски назив Магистар 
специјалне едукације и 
рехабилитације.  

 

Додатно остварени резултати рада (осим минимално прописаних) 

         Објављени радови у часописима са рецензијом 
Мр Бојана Мастило, виши асистент, испуњава законске и научно-стручне услове за 
реизбор у звање вишег асистента 
 

 
2 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. 
3 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 



 

 

Други кандидат: мр Ивана Зечевић 
Минимални услови за избор у 
звање3 
 
Има завршен други циклус 
студија у одговарајућој 
области са најнижом 
просјечном оцјеном и на 
првом и на другом циклусу 
студија 8,0 или еквивалент 
 

испуњава/не 
испуњава 
 

испуњава 

Навести резултате рада (уколико 
испуњава) 
 
Кандидат је завршила студије  првог 
циклуса на Универзитету у 
Источном Сарајеву, Медицински 
факултет у Фочи, студијски 
програм: Специјална едукација и 
рехабилитација, смјер: Развојни 
поремећаји 2007-2011.године, са 
просечном оценом 9,38 и стекла 
академски назив Професор 
специјалне едукације и 
рехабилитације.  
 
 Кандидат је завршила други 
циклус студија на Универзитету у 
Источном Сарајеву, Медицински 
факултет Фоча, студијски програм: 
Специјална едукација и 
рехабилитација, смјер: Развојни 
поремећаји, 2013-2015. године, са 
просечном оценом 9,80 и стекла 
академски назив Магистар 
специјалне едукације и 
рехабилитације. 

 
Додатно остварени резултати рада (осим минимално прописаних) 

      Објављени радови у часописима са рецензијом 
Мр Ивана Зечевић, виши асистент, испуњава законске и научно-стручне услове за 
реизбор у звање вишег асистента 

 

Образложење: 
Претходно изложени подаци недвосмислено показује да мр Бојана Мастило, и мр Ивана 
Зечевић, испуњавају законске и научно-стручне услове за реизбор у звање вишег 
асистента.  
На основу приложене документације и интервјуа са кандидатима, узимајући у обзир 
њихову досадашњу 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 мр Бојана Мастило, 
и мр Ивана Зечевић, поно изаберу звање вишег асистента за ужу научну област 
Дефектологија - Развојни поремећаји.  
 
 
 
 
 
 




