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Образац - 1 

 
 
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ   
ФАКУЛТЕТ: Медицински факултет 
 

 

 

 
 

 

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

I. ПОДАЦИ О КОНКУРСУ 
Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке: 
Сенат Универзитета у Бањој Луци, Одлука број:01/04-2.2584/17  од 11.09.2017.године 

 

Ужа научна/умјетничка област: Породична медицина 
 

 

Назив факултета: Медицински факултет, Универзитет у Бањој Луци 
 

 

Број кандидата који се бирају: један (1) 
 

 

Број пријављених кандидата:један (1) 
 

 

Датум и мјесто објављивања конкурса: 
Дневни лист „Глас Српске“ ,  сриједа 13.09.2017.године 

 

Састав комисије: 
а) Проф.др Гордана Тешановић, редовни професор, ужа научна област Породична 
медицина, Медицински факултет, Универзитет у Бањој Луци,предсједник 

б) Проф.др Маја Рачић, ванредни професор, ужа научна област Породична медицина, 
Медицински факултет Фоча, Универзитет у Источном Сарајеву, члан 

в) Проф.др Сњежана Поповић Пејичић, редовни професор, ужа научна област Интерна 
медицина, Медицински факултет, Универзитет у Бањој Луци, члан 
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Пријављени кандидати: доц.др Косана Станетић 
 

II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

Први кандидат 

а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Косана (Јања, Драго) Станетић 
Датум и мјесто рођења: 26.12.1960.године, Босанска Градишка 
Установе у којима је био запослен: Дом здравља Скендер Вакуф (Кнежево) 

(1984-1994) 
Дом здравља Бања Лука 
(1994.године до сада) 

Радна мјеста: Доктор медицине (1984-1993) 
Специјалиста опште медицине (1993-2002) 
Специјалиста породичне медицине 
(2002.године до сада) 
Шеф Едукативног центра породичне 
медицине, ЈЗУ Дом здравља Бања Лука 
(2006-2008.године) 
Начелница Службе породичне медицине, 
ЈЗУ Дом здравља Бања Лука (2008.године 
до сада) 

Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

-Комора доктора медицине Републике 
Српске  
-Друштво доктора медицине Републике 
Српске 
-Удружење доктора породичне медицине 
Републике Српске 
- Свјетско удружење доктора 
опште/породичне медицине WONCA 
(World Organization of National Colleges, 
Academies and Academic Associations of 
General Practitioners/Family Physicians) 
-Европско удружење наставника у 
породичној медицини EURACT (The 
European Academy of Teachers in General 
Practice) 

  
б) Дипломе и звања: 
Основне студије 
Назив институције: Медицински факултет Бања Лука  

Звање: Доктор медицине 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 1984.године 

Просјечна оцјена из цијелог студија: 7,67 
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Постдипломске студије: 
Назив институције: Медицински факултет, Универзитет  Бања 

Лука 

Звање: Магистар медицинских наука 

Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2007.године 

Наслов завршног рада: „Квалитет живота здравствених радника у 
служби породичне медицине дома здравља 
Бања Лука“ 

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Породична медицина 

Просјечна оцјена: 9,73 

Докторске студије/докторат: 
Назив институције: Медицински факултет, Универзитет  Бања 

Лука 

Мјесто и година одбране докторске 
дисертација: 

Бања Лука, 2012.године 

Назив докторске дисертације: „Заступљеност синдрома сагоријевања на 
послу љекара породичне медицине у 
Републици Српској“ 

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

 

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

2001.године- асистент на Катедри 
породичне медицине, Медицински 
факултет, Универзитет у Бањој Луци 
(Медицински факултет Бања Лука, 
рјешење  број: 0602-199/01 од 
16.05.2001.године и Универзитет у Бањој 
Луци, Наставно-научно вијеће, рјешење 
број: 05-264/01 од 13.07.2001.године) 
 
2007.године – виши асистент на Катедри 
породичне медицине, Медицински 
факултет, Универзитет у Баљој Луци 
(Универзитет у Бањој Луци, Сенат 
Универзитета, рјешење број:05-1568/08, 
дана 06.06.2008.године) 
 
2012.године – доцент на Катедри 
породичне медицине, Медицински 
факултет, Универзитет у Баљој Луци 
(Универзитет у Бањој Луци, Сенат 
Универзитета, рјешење број:02/04-3.3702-
92/12, дана 26.12.2012.године) 
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в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 
Радови прије посљедњег избора/реизбора 
(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 19. или члана 20.) 

 

1. Оригинални научни рад у часопису националног  значаја 
 
 
1.1.Станетић К, Савић С. Употреба бензодијазепина код пацијената лијечених у Дому 
здравља Бања Лука. Општа медицина. Београд. 2010; 16 (1-2): 50-55. (oпигинални 
чланак) 
                                                                                                                                 6 бодова 
                                                                                                                                                              
1.2. Савић С, Станетић К, Пилиповић Броћета Н, Петровић В, Тешановић Г. Анализа 
заступњености примјене клиничког водича у лијечењу пацијената са дијабетес мелитус-ом 
у Дому здравља Бања Лука. Медицина данас. Нови Сад.  2010; 917(7-12)203-8. 
(oригинални чланак) 
                                                                                                                  0,5 x 6 = 3 бода 
 
1.3. Stanetić K. „The exposure of family medicine residents to stress and burnout syndrome“. 
Opšta medicina. Beograd 2011;17(3-4);131-35. (originalni članak) 
 
                                                                                                                               6 бодова 
 
1.4. Станетић К, Савић С, Пилиповић Броћета Н, Петровић В, Тешановић Г. Анализа 
заступљености пушења, степена промјена пушачког статуса и присуства придружених 
хроничних болести код пацијената лијечених у Едукативном центру породичне медицине 
у Дому здравља Бања Лука.  Scr Med 2010;41:57-63. (oригинални чланак) 
 
                                                                                                             0,5 x 6 = 3 бода 
 
1.5. Станетић К, Тешановић Г, Бургић Радмановић М. Синдром сагоријевања на послу 
специјализаната породичне медицине. Scr Med 2011;42:14-17. (oригинални чланак) 
 
                                                                                                                            6 бодова 
 
 
 

УКУПНО:                                                                                                            24 бода 
 
 
2.   Научни радови на скупу међународног значаја, штампани у цјелини 
 
 2.1. Станетић К, Поповић М, Станетић М. Терапија хипертензије у нашим условима. III 
Конгрес ратне медицине са међународним учешћем (ратне и поратне посљедице. Зборник 
радова. Бања Лука. 2001; 105-10.   
                                                                                                                               5 бодова 
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  2.2. Станетић К, Петровић В. Улога породичног љекара у редукцији фактора ризика код 
пацијената са ангином пекторис. Интернационални конгрес „Здравље за све“ – 
перспективе у 21.вијеку. Зборник радова. Бања Лука. 2003; 242-49.  
 
                                                                                                                               5 бодова  
                                                                                                                                                           
2.3. Перић Р, Станетић К. Пушење – ризико фактор за малигне болести. Мајски 
пулмолошки дани. Зборник радова. Неум. 2007; 193-6.  
                                                                                                                           
                                                                                                                              5 бодова 
 
2.4. Станетић К, Савић С, Тешановић Г. Резултати провођења програма превенције 
масовних незаразних и малигних болести у тромјесечном периоду. Зборник радова. Други 
међународни конгрес „Екологија, здравље, рад и спорт“. Бања Лука. 2008; 210-15. 
(оригинални научни рад)  
                                                                                                                             5 бодова 
 
2.5. Станетић К, Рачић М, Тешановић Г, Станетић М. Третман пацијената са 
дислипидемијом и дијабетес мелитусом тип 2 у Дому здравља Бања Лука. Зборник радова. 
Трећи међународни конгрес „Екологија, здравље, рад и спорт“. Бања Лука. 2009; 218-22. 
(оригинални научно истраживачки рад)  
 
                                                                                                              0,75 x 5 = 3,75 бодова 
 
2.6. Станетић К, Савић С, Тешановић Г, Станетић М. Процјена квалитета живота 
пацијената са бенигном хиперплазијом простате у амбуланти породичне медицине у Дому 
здравља Бања Лука. Зборник радова. Трећи међународни конгрес „Екологија, здравље, рад 
и спорт“. Бања Лука. 2009; 223-8. (оригинални научни рад)  
                                                                                                                                                              
                                                                                                              0,75 x 5 = 3,75 бодова 
 
2.7. Петровић В, Тешановић Г, Пилиповић Броћета Н, Станетић К, Савић С. Третман 
хипертензивних пацијената у Едукативном центру породичне медицине у Бањалуци. 
Зборник радова.  Трећи међународни конгрес „Екологија, здравље, рад и спорт“. Бања 
Лука. 2009; 223-8. (оригинални научни рад)  
 
                                                                                                                0,5 x 5 = 2,5  бодова 
 
УКУПНО:                                                                                                      30 бодова 
 
 

УКУПНО БОДОВА:                                                                                     54  бода 
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Радови послије последњег избора/реизбора 
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава  сврстаних  по категоријама из члана 19. или 
члана 20.) 

 
3. Оригинални научни рад у научном часопису међународног значаја 

 
 

 
3.1.Stanetić K, Tešanović G. The influenze of age and lenght of service on the level of stress 
and burnout syndrome. Med  Pregl. 2013;LXVI(3-4):153-62. UDK:614.23-057:159.944.072  
DOI: 10.2298/MPNS1304153S 

                                                                                                                                               10 бодова 
 

Синдром сагоревања на послу је одговор на хроничне емоционалне и међуљудске стресоре 
који су повезани са радним местом. Здравствени радници се баве једном од професија са 
највећим ризиком за оболевање од овог синдрома. Циљ истраживања је био испитивање 
утицаја животног доба и пола на ниво стреса и синдрома сагоревања на послу лекара 
породичне медицине у Републици Српској. Истраживање је спроведено методом 
анкетирања лекара породичне медицине у седам домова здравља у Републици Српској и 
лекара на специјализацији из породичне медицине у периоду од 1.фебруара до 30.априла 
2010.године. Испитаници су попуњавали анкетни упитник за самопроцену нивоа стреса и 
Maslach Burnout Inventory који су допуњени подацима о годинама, полу, дужини радног 
стажа и степену образовања. Истраживањем је обухваћено 199 (83,3%) лекара женског 
и 40 лекара (16,7%) мушког пола. Лекари животног доба преко 46 година и са дужином 
радног стажа преко 21 годину имали су статистички значајно већи ниво стреса и 
емоционалне исцрпљености у односу на млађе испитанике са мањом дужином радног 
стажа. Животно доба и дужина радног стажа имају значајан утицај на ниво стреса и 
синдрома сагоријевања на послу тако да се показало да су лекари старијег животног 
доба и са већом дужином радног стажа имали већи ниво стреса и већи ризик од синдрома 
сагоревања на послу.  

 

 

3.2.Račić M, Eremija S, Mašić S, Joksimović BN, Stanetić K. Family physician's perspectives 
on clinical guidelines, a survey from the Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina. Eur J Gen 
Pract. 2016;11:1-6. doi: 10.3109/13814788.2016.1170802. Epub 2016 May 11. 
 
                                                                                                                      0,5 x 10 = 5 бодова 
 
  Упркос покушајима да се промовише и подржи примјена клиничких водича, 
придржавање је често субоптимално. Циљ овог истраживања је да се процијени у којем 
обиму су породични љекари у Републици Српској  (Босна и Херцеговина) прихватили или 
одбацили примјену водича за клиничку праксу и медицину засновану на доказима. Студија 
пресјека је проведена међу породичним љекарима у Републици Српској (БиХ) у периоду 
између јануара и марта 2014 године. Породични љекари су анкетирани на два  начина, 
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путем личног контакта на конференцији породичних љекара и позива путем емаил-а. 
Упитник је садржавао 19 питања из постојећег Healtcare Monitor Questionnaire, 
подијељен у четири тематска блока. Од укупно анкетираних 131 породичних доктора, 
77% су се изјаснили да користе клиничке водиче у свакодневном лијечењу пацијената, док 
22,9% анкетираних одбацује примјену водича. Као разлог за непримјењивање водича, 
13,0% сматра да нису задовољни садржајем, 12,2% се изјаснило да је ограничено 
познавање водича препрека за њихову примјену, а осталих 12,2% су се изјаснили да су 
садашњи клинички водичи недовољно практични. Већина љекара у Републици Српској, БиХ 
прихваћа и изјављује да би користила водиче за клиничку праксу. Међутим, значајан број 
је скептичан у кориштењу клиничких водича, или одбацују њихову примјену због њиховог 
садржаја или   зато што су недовољно практични.  
 
                  
3.3.Stanetić K, Savić S, Račić M. The prevalence of stress and burnout syndrome in hospital 
doctors and family physicians. Med pregl. 2016; LXIX (11-12):356-65. UDK 159.944.4.072 i 
613.86:614.253   DOI: 10.2298/MPNS1612356S 

                                                                                                                                               10 бодова 
 

Синдром сагоријевања на послу је посљедица хроничног емоционалног стреса, а 
карактерише га висок ниво емоционалне исцрпљености и деперсонализације, као и смањен 
ниво личне испуњености. Циљ рада је да се утврди ниво стреса и ризик за оболијевање од 
синдрома сагоријевања на послу лекара запослених у домовима здравља и болници, те да 
се испита утицај социодемографских карактеристика на ниво стреса и настанак 
синдрома сагоријевања на послу. Студија пресјека је проведена у периоду од 1. октобра 
до 31.децембра 2015.године у три дома здравља и Универзитетском клиничком центру 
Републике Српске. Анкетирање је било анонимно. Као инструменти за истраживање су 
кориштени социодемографски упитник, упитник за самопроцјену нивоа стреса и Maslach 
Burnout Inventory. У студији је учествовао 151 лекар. Лекари породичне медицине чинили 
су 49% испитаника, а болнички лекари 51%. Анализом одговора из упитника за 
самопроцену нивоа стреса нађено је да је 51,7% имало висок ниво стреса (52,7% 
породичних лекара, 50.6% лекара у болници). Висок степен емоционалне исцрпљености је 
пронађен код 27,2% испитаника (29,7% породичних лекара, 24,6% лекара у болници), 
висок степен деперсонализације код 23,8% испитаника (25,7% породичних лекара, 22,1 % 
лекара у болници), а низак степен личне испуњености код 39,7% испитаника (37,8% 
породичних лекара, 41,6% лекара у болници). Статистички значајна разлика у погледу 
степена стреса, емоционалне исцрпљености и деперсонализације и личне испуњености 
није пронађена између болничких лекара и лекара породичне медицине. Лекари старости 
преко 45 година имали су статистички значајно (p=0,030) виши ниво емоционалне 
исцрпљености у односу на млађе испитанике. Ово истраживање је показало да постоји 
висок ризик од настанка синдрома сагоријевања на послу код лекара у Републици Српској. 
Премда је изложеност професионалном стресу виша код лекара породичне медицине, 
него код болничких лекара, добијена разлика није статистички значајна.  
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3.4.Mašić I, Batić Mujanović O, Račić M, Gavran L, Stanetić K, Hodžić M, et al. Comparative 
Analysis of Family Medicine Education and Exams at Cathedras of Family Medicine of 
Universities in Southeastern Europe – „Splitska inicijativa“, Sarajevo 2017. Acta Inform Med. 
2017; 25(1):61-72.  DOI: 10.5455/aim.2017.25.61-72 

                                                                                              
                                                                                                                         0,3 x 10 = 3 бода 
 
Едукација значи: учење, подучавање или процес стицања вјештина или промјена 
понашања кроз различите вјежбе. Традиционално, медицинска едукација значи орално, 
практично и више пасивно преношење знања и вјештина едукатора на студенте и 
здравствене професионалце. Данас је фокус на квалитету едукације, нарочито у 
професионалном раду и услугама које захтијевају особе које су укључене у едукацију. 
Систем високог образовања подупире неке критичне одговорности у економском, 
социјаном, културном и едукационом развоју и расту у заједници. У земљама које су у 
транзицији неопходна је професионална едукација у сваком пољу, и ако је едукација 
квалитетна, она је способна да испуни своје одговорности. Ово је разлог због кога је 
неопходно увођење  стратегија за подизање квалитета едукације, посебно на 
универзитетском нивоу. Поред успостављања универзитета и високошколских 
едукативних центара, земље широм свијета генерално имају више могућности за учење, 
посебно путем коришћења модерних технологија. Захваљујући евалуацији квалитета 
различитих едукативних услуга, једна од најважнијих мјера би требало да буде начин за 
развој програма за промоцију квалитета, евалуација квалитета услуга и могућност 
менаџмента за расподјелу ограничених финансијских средстава за реализацију 
комплетног едукативног процеса. Напредак у медицини у задњим деценијама је у 
значајној корелацији са напретком нових модела и концептом медицинске едукације коју 
омогућавају нове технологије. Модерне технологије омогућавају брже и свеобухватније 
прикупљање података. Ове технологије омогућавају приступ великом броју информација, 
које су ограничавајући фактор   за студенте и љекаре у могућности праћења свих 
информација. Квалитет процеса подучавања на универзитетима у земљама бивше 
Југославије и у иностранству, зависи од инфраструктуре која укључује оптимално 
мјесто за учење, особље и опрему, у складу са постојећим стандардима и нормативима 
на кантоналном и ентитетскон нивоу, која захтијева имплементацију адекватног 
едукативног курикулума за студенте од прве до шесте године кроз концепт студирања 
по Болоњским правилима. Пројекат  „Сплитска иницијатива“  је започео прије 6 година  
са намјером да се размијене искуства примјене новог модела едукације, базираног на 
Болоњском процесу студирања, или других облика додипломске и послиједипломсе 
едукације. Ово се показало као добра идеја за унапређење  теорије и праксе у Породичној 
медицини као посебној академској и научној дисциплини.  
 

 
УКУПНО:                                                                                                         28 бодова 
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4. Оригинални научни рад у научном часопису националног значаја 
 

 
4.1.Stanetić K, Savić S, Račić M. The quality of life of patients with type 2 diabetes mellitus. 
Opšta medicina. 2012;18(3-4):70-77. 

                                                                                                                                               6 бодова 
 

Квалитет живота је важан здравствени исход и представља коначни циљ свих 
здравствених интервенција. Дијабетес мелитус значајно утиче на квалитет живота 
обољелих. Циљ рада је био испитати квалитет живота пацијената обољелих од 
дијабетеса тип 2 у односу на дужину трајања болести и степен гликорегулације. 
Истраживање је проспективно-дескриптивна студија, проведена методом анкетирања 
пацијената обољелих од дијабетеса тип 2, регистрованих у два тима породичне 
медицине Едукативног центра породичне медицине Дома здравља Бања Лука, и узимањем 
података из њихових здравствених картона у периоду од 01.08. – 31.12.2011.године. У 
истраживању је коришћен SF-36 упитник за процјену квалитета живота и упитник који 
садржи податке о старости, полу, дужини трајања болест, индексу тјелесне масе,  
вриједностима гликемије и гликолизираног хемоглобина. Према дужини трајања болести, 
испитаници су подијељени у три групе. Прва група је укључила пацијенте који имају 
дијабетес мање од пет година, друга пацијенте који имају обољење 6 до 13 година и 
трећа група пацијенте који имају дијабетес 14 година и дуже. Истраживањем је 
обухваћено 95 пацијената обољелих од дијабетеса тип 2, 42 (44%) мушкараца и 53 (56%) 
жена. Циљне вриједности HbA1c (<6,5%) имало је 13 испитаника, вриједност од 6,6 до 
7,5% 44 испитаника, а вриједност већу од 7,5% 38 испитаника. У односу на дужину 
трајања болести није нађена статистички значајна разлика између формираних група 
испитаника ни у једној области функционисања. Статистички значајна разлика у односу 
на степен гликорегулације пронађена је у слиједећим областима функционисања: 
енергија/замор (p=0,006); емоционално функционисање (p=0,008);социјано 
функционисање (p=0,040) и болови (p=0,042). Дужина трајања болести не утиче на 
квалитет живота пацијената обољелих од дијабетеса тип 2. Степен гликорегулације 
утиче на квалитет живота. Међутим, пацијенти са најбољим степеном гликорегулације 
нису имали и најбољи квалитет живота.  

 
4.2. Stanetić K, Marković B, Tešanović G, Savić S, Šukalo M, Kremenović Z. Assessment of 
risk for falls in elderly. Opšta medicina. 2014;20(1-2):25-34. 
                                                                                                                       0,3 x 6 = 1,8 бодова 
 
Старије особе имају већи ризик од падова у односу на млађу популацију. Иако не постоји 
само један фактор ризика за падове код старијих, велики број фактора ризика којима је 
појединац изложен се може третирати: остеопороза, недостатак физичке активности, 
проблеми са видом, употреба лијекова, место становања и др. Циљ рада је био да се 
испита ризик од падова код старијих пацијената лечених у Едукативном центру 
породичне медицине (ЕЦПМ) у Дому здравља Бања Лука. Истраживање је проспективно, 
а проведено је током јуна 2012.године. У студију је укључено 150 пацијената старијих од 
65 година. Пацијенти су изабрани методом случајног избора, на начин да су у студију 
укључени пацијенти који су се јавили на лекарски преглед сваког понедељка у јуну 
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2012.године код свог породичног лекара. Пацијентима је урађен преглед којим се 
испитивао ход и равнотежа према Tinetti упитнику, а у додатни анкетни упитник 
креиран за потребе овог истраживања уписивани су подаци о доби, полу, хроничним 
болестима и лековима које пацијенти користе. Истраживањем је обухваћен 91 (60,7%) 
пацијент женског и 59 (39,3%) мушког пола, просечне старости 74,71 година, 77 (51,3%) 
је било у доби од 65 – 75 година, а 73 (48,7%) старије од 75 година. Резултати Tinetti 
упитника за ход и равнотежу су показали да је висок ризик од падова имало 55(36,7%), 
умерен ризик 31 (20,7%), а низак ризик 64 (42,7%) пацијената. Једна трећина испитаника 
је имала висок ризик за пад, што указује на значај породичног лекара у превенцији падова 
и сталном едуковању старијих особа и њихових породица.  
 
 
4.3.Кевић В, Станетић К, Савић С. Улога Peak Flow Meter-a у процјени плућне функције 
у амбуланти породичне медицине. Respiratio 2014;4(1-2):56-61. (научни рад) 
 
                                                                                                                                6 бодова 
 
Мјерач вршног експиријумског протока (Peak Flow Meter)  је мала, једноставна направа 
која се користи за мјерење плућне функције. Овим апаратом се мјери вршни 
експиријумски проток (Peak Expiratopry Flow- PEF). Најчешеће се користи за праћење 
пацијената обољелих од бронхијалне астме, као и за дијагностику диспнее (гушења) 
непознатог поријекла. Циљ рада је био да се утврди поузданост Peak Flow Meter-а у 
процјени плућне функције код пацијената који се лијече код породичног доктора. 
Истраживање је проведено у периоду од 01.фебруара до 31.марта 2014.године у ЕЦПМ 
Поликлиника ЈЗУ Дом здравља Бања Лука. У истраживање су укључени пацијенти 
регистровани у два тима породичне медицине. Пацијенти су изабрани на начин да је из 
приручног регистра пацијената са ризичним факторима изабрано 50 пацијената који 
никада нису пушили и 52 пацијента који су пушачи и имају пушачки стаж најмање 10 
година.  Истраживањем нису били обухваћени пацијенти обољели од хроничних плућних 
болести, а изабрани су пацијенти животног доба од 40 до 60 година. Свим пацијентима 
који су обухваћени истраживањем је урађено тестирање плућне функције  Peak Flow 
Meter-ом. Истраживањем је обухваћено 102 пацијента, 50 (49%) непушача и 52 (51%) 
пушача, женског пола је било 62 (29 непушача и 33 пушача), а мушког пола 40 (21 непушач 
и 19 пушача). Просјечна вриједност PEF-а у групи пушача је била 84.15%, а у групи 
непушача 100.98%. Између групе пушача и непушача нађена је статистички значајна 
разлика (p<0.000) у вриједностима вршног експиријумског протока. Резултати нашег 
истраживања су показали статистички значајну разлику у вриједностима PEF-а у групи 
пушача и непушача. Добијени резултати указују да постоји могућност да се Peak Flow 
Meter користи у процјени плућне функције у амбуланти породичне медицине.  

 
4.4.Станетић К, Савић С, Кевић В. Учесталост пнеумонија у општој популацији за 
вријеме епидемије грипа. Respiratio 2016; (1-2):22-26. (научни рад) 
 
                                                                                                                                  6 бодова 
 
Пнеумонија је инфекција плућног паренхима, која може бити узрокована различитим 
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врстама бактерија, укључујући и микоплазме, хламидије и рикеције, затим вирусима, 
гљивицама и паразитима. Процјењује се да око 1% укупног свјетског становништва 
оболи од неког облика пнеумоније. Студија је проспективно-дескрипнивна и обухватила је 
409 испитаника старости изнад 18 година, који су се јавили љекару породичне медицине 
због респираторних инфекција у периоду грипа. Истраживање је проведено у ЈЗУ Дом 
здраља Бања Лука, у три тима породичне медицине,у периоду од 01.12.2015.године до 
15.03.2016.године.За потребе истраживања креиран је анкетни упитник у који су 
уписивани подаци. Истраживањем је обухваћено 409 пацијената, 269 (65.28%) жена и 
142 (34.71%) мушкараца. Пнеумоније у општој популацији су биле присутне код 19 
(4.64%) испитаника, а хоспитализовано је 9 (2.2%) болесника. Акутне респираторне 
инфекције (АРИ) са температуром су биле присутне код 211 (51.58%) испитаника, АРИ 
без температуре код 99 (24.2%) испитаника, акутни бронхитис код 56 (13.96%) 
испитаника, синуситис код 39 (9.53%) испитаника, а САРИ (Severe acute respiratory 
illness)  код 4 испитаника. Љекари породичне медицине су за АРИ са температуром и 
САРИ највише прописивали макролиде (29.64%), амоксицилин (23.77%), амоксицилин са 
клавулонском киселином (14.98%), бензатин феноксиметилпеницилин (12.05%) и 
доксициклин (10.42%), док су цефалексин, ципрофлоксацин, 
сулфометоксазол/триметоприм и еритромицин прописивани у мањем проценту. 
Макролиди су били најзаступљенији и за лијечење синузитиса и акутног бронхитиса. 
Мали проценат пацијената је упућиван консултатнима (12.71%). Пнеумоније у општој 
популацији током епидемије грипа у амбуланти породичне медицине су биле присутне код 
малог броја пацијената у односу на број пацијената који се јавио породичном доктору 
због респираторних инфекција. Породични доктор има важну улогу у раној 
идентификацији обољелих од пнемоније, адекватном третману, а када је то индиковано 
упућивање на консултативни преглед или хоспитализацију.  
 
4.5. Stanetić K, Račić M, Kević V.  Assessment of heath related quality of life among adult 
patients with type 2 diabetes mellitus. Biomedicinska istraživanja. 2017; 8(1):32-41.  
UDK:616.12-008.46:616.379-008.64   DOI:10.7251/BII1701032S (original article) 
                                                                                                                 
                                                                                                                                     6 бодова 
 
Циљ рада је био истражити потенцијалне детерминанте квалитета живота болесника 
са типом 2 дијабетеса у примарној здравственој заштити. Студија пресјека је укључила 
пацијенте са типом 2 дијабетеса регистрованих у породичној медицини. Процјена 
здравственог статуса је обухватила анамнезу, физикални преглед, лабораторисјке 
анализе, преглед очног дна, скрининг дисталне симетричне неуропатије и мјерење 
брахијалног индекса глежња. Квалитет живота болесника је испитан генеричким 
инструментом WHOQOL-BREF. Мултиваријантна линеарна регресиона анализа је 
коришћена за анализу варијабли удружених са квалитетом живота. Од 181 одраслог 
болесника са типом 2 дијабетеса, 73 (40.3%) је имало дијабетес краће од 5 година. 
Просјечна вриједност гликолизираног хемоглобина (A1C) износила је 7,55%, а средње 
вриједности гликемије наште, укупног холестерола, LDL- холестерола, HDL – 
холестерола и триглицерида су биле изнад препоручених вриједности. Резултати 
мултиваријантне регресионе анализе показују да су доб, психолошко здравље, 
нефропатија и животно окружење удружени са доменима физичког здравља. 
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Детерминанте психолошког здравља су биле доб, брачни статус и животно окружење. 
Старије особе и самци су имали лошији скор у доменима социјалних веза. Ниво контроле 
гликемије и пол нису значајне детерминанте ниједног од четири домена. Фактори 
удружени са различитим доменима квалитета живота су бројни, углавном везани за доб, 
животно окружење и хроничне компликације дијабетеса. Добијени резултати се могу 
користити за дефинисање мјера којима би се побољшао квалитет живота болесника са 
типом 2 дијабетеса.  
 
4.6. Stanetić K, Savić S, Stanetić B, Šiljegović O, Đajić B. The prevalence of polypharmacy in 
elderly: a cross section study from Bosnia and Herzegovina. Opšta medicina. Beograd. 2017; 
23(1-2):18-24.  UDC:616-053.9-036(497.15) DOI: 10.5937/opmed1701018S 
 

                                                                                                        0,5 x 6 = 3 бода 
 
Полифармација се дефинише као истовремено коришћење пет или више лијекова, 
коришћење више лијекова него што је то клинички индиковано или као коришћење 
терапијских режима у којима је бар један лијек непотребан. С обзиром да старије особе 
чешће болују од више хроничних болести, истовремено узимају већи број лијекова. Циљ 
рада је био утврдити преваленцију пацијената старијих од 65 година који користе пет и 
више лијекова у континуираној терапији, утврдити најчешће коришћене лијекове у односу 
на пол и животну доб и идентификовати потенцијално неодговарајуће лијекове. 
Истраживање је студија пресјека којом је обухваћено 432 пацијента старија од 65 
година, регистрована у два тима породичне медицине у Едукативном центру породичне 
медицине Дома здравља Бања Лука. У периоду октобар-децембар 2015.године извршен је 
преглед здравствених картона пацијената, а подаци о доби, полу, хроничним дијагнозама 
и лијековима које пацијенти користе у континуираној терапији су уписивани у анкетни 
упитник формиран за потребе истраживања. Мушког пола је било 170 (39,35%), а 
женског пола 262 (60,65%) пацијената. Просјечна животна доб пацијената је 73,88 
године (SD 6,477).Пет и више лијекова је користило 189 (43,75%) пацијената и то пет 
лијекова 61 (14,1%), шест лијекова 44 (10,2%), седам лијекова 49 (11,3%), осам лијекова 17 
(3,9%), девет лијекова devet lijekova 11 (2,5%) и десет лијекова 7 (1,6%) пацијената. Код 
пацијената са полифармацијом није нађена статистички значајна разлика у односу на 
пол (p = 0,119)  нити у односу на животну доб (p = 0,555). Најзаступљенији потенцијално 
неодговарајући лијекови су нестероидни антиинфламаторни лијекови (NSAIDs)  и 
бензодијазепини. Полифармација је присутна код скоро половине испитиваних 
пацијената. Клиничка процјена породичног доктора уз индивидуални план лијечења 
утемељен на медицинским, функционалним и социјалним условима треба бити темељ за 
рационално прописивање лијекова у породичној медицини.  
 
 

УКУПНО:                                                                                                              28,8 бодова 
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5.Научни рад на  научном скупу међународног значаја, штампан у цјелини 
 

 
5.1. Савић С, Станетић К, Тешановић Г, Станетић Б. Утицај гликорегулације и дужине 
трајања болести на појаву депресије код испитаника са типом 2 дијабетеса. У: Црногорац 
Ч, Гаврић Ж, Голубовић С, Данојевић Д, уредници. Зборник радова. Пети међународни 
конгрес „Екологија, здравље, рад и спорт“. Бања Лука 06-09.09.2012; 358-64. (научни рад) 
 
                                                                                                                                    5 бодова 
 
Добра гликорегулацација у типу 2 дијабетеса подразумијева постизање циљних 
вриједности гликемије (препрандијалне и поспрандијалне) и гликолизираног хемоглобина 
(HbA1c) у односу на развој макро и микроваскуларних комплиација, али и постизање 
циљних вриједности липопротеина и крвног притиска. Депресија као  коморбидитетно 
обољење се двоструко чешће јавља у типу 2 дијабетеса у односу на здраву популацију. 
Циљ рада је испитати утицај гликорегулације и дужине трајања болести на појаву 
депресије код испитаника обољелих од типа 2 дијабетеса у два тима породичне медицине 
Едукативног центра породичне медицине у Дому здраља Бања Лука. Истраживање је 
проведено у периоду од 01.августа до 31.децембра 2011.године. Као инструмент за 
истраживање коришћена је „Zung“ скала за самопроцјену депресивности, здравствени 
картон, лабораторијски налази и анкетни упитник формиран за потребе истраживања. 
Анкетирано је 95 испитаника (44% мушког и 56% женски пол) са типом 2 дијабетеса 
(43% инзулин зависан и 57% инзулин независан). Циљне вриједности јутарње гликемије ≤ 
6,1 mmol/L имало је 20 (21,0%) испитаника, укупни холестерол ≤ 4,5 mmol/L имало је 30 
(31,6%) испитаника, LDL  холестерол ≤ 1,8 mmol/L имало је 5 (5,3%) испитаника,     HDL 
холестерол > 1,2 mmol/L имало је 17 (17,9%) и триглицероде < 1, 7 mmol/L је имало 27 
(28,45%) испитаника. Циљну вриједност крног притиска (≤ 130/80 mmHg) имало је 55 
(57,9%) испитаника, садашњих пушача је било 18 (18,9%), бивших пушача 19 (20,0%), а 
непушача 58 (61,1%). Код 13 (13,6%) испитаника који су постигли циљне вриједности 
HbA1c < 6,5% није утвђена депресија примјеном „Zung“ скале; код 39 (41,1%) 
испитаника са вриједностима HbA1c 6,6 – 7,5% није утвђена депресија, а код испитаника 
са вриједностима HbA1c > 7,5% Zung-ovom  скалом је утврђена блага депресија. Код 36 
(37,9%)  болесника са трајањем дијабетеса мањим од пет година није утврђена 
депресија, код 32 (33,7%) са трајањем дијабетеса од 6 до 13 година такође није утврђена 
депресија, а код 27 (28,4%) испитаника је утврђена блага депресија. Лошија 
гликорегулација и дуже трајање болести повећавају инциденцију депресивности, те је 
потребно тежити нормогликемији у циљу одлагања компликација и коморбидитетних 
стања.  
 
5.2.Ћетковић Д, Станетић К, Савић С. Употреба бензодијазепина код амбулантних 
болесника. У: Црногорац Ч, Гаврић Ж, Голубовић С, Данојевић Д, уредници. Зборник 
радова. Шести међународни конгрес „Екологија, здравље, рад и спорт“. Бања Лука 05-
08.09.2013; 545-50. (научни рад) 
                                                                                                                             5 бодова 
 
Бензодијазепини су лијекови често прописивани пацијенатима у примарној здравственој 
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заштити. Они су релативно сигурни, али када се дуже користе могу изазвати зависност. 
Према новим препорукама ови лијекови се не би требали користити дуже од 6 недеља за 
било коју индикацију. Циљ рада је био испитати употребу бензодијазепина код пацијента 
регистрованих у амбуланти породичне медицине у Дому здравља Бања Лука. 
Истраживање је студија пресјека, а проведено је у периоду од 01.септембра до 
31.децембра 2012.године. Истраживањем су обухваћени пацијенти старији од 18 година, 
регистровани у једном тиму породичне медицине у Дому здравља Бања Лука. 
Пацијентима који су користили бензодијазепине узети су подаци о полу, доби, степену 
образовања, брачном статусу, пушачком статусу, врсти, начину и дужини узимања 
бензодијазепина и љекару који је преоручио лијек. Истраживањем је обухваћено 1494 
пацијената, од којих 249 (16,67%) користи бензодијазепине. У групи пацијената који 
користе бензодијазепине било је 74 (29,72%) пацијената мушког и 175 (70,28%) 
пацијената женског пола. У већини случајева бензодијазепине је препоручио породични 
љекар 115 (46,2%) случајева, психијатар 64 (25,7%), интерниста 45 (18,1%), а остали 
специјалисти у 25 (10,0%) случајева. Најчешће прописивани бензодијазепин је био 
бромазепам  који је користило 148 (18,1%) пацијената, дијазепам 62 (24,9%), алпразолам 
23 (9,2%), празепам 4 (1,6%), а остале бензодијазепине је користило 12 (5,2%) 
испитаника. Већина анкетираних пацијената је користила бензодијазепине „по потреби“ 
202 (81,1%), а свакодневно 47 (18,9%). Највећи број испитаника је користило 
бензодијазепине од 2 до 5 година 75 (30,1%), од 6 недеља до једну годину 63 (25,3%), преко 
десет година 59 23,7%), од 6 до 10 година 32 (12,9%), а најмањи број пацијената 20 
(8,0%) је користило бензодијазепине мање од шест недеља. Испитивана група 
пацијената користи бензодијазепине много више у односу на препоруке те је неопходно 
прописивање и коришћење ових лијекова ускладити са важећим препорукама.  
 
5.3.Станетић К, Тешановић Г. Синдром сагоријевања на послу. У: Црногорац Ч, Гаврић 
Ж, Голубовић С, Данојевић Д, уредници. Зборник радова.  Шести међународни конгрес 
„Екологија, здравље, рад и спорт“. Бања Лука 05-08.09.2013; 442-9. (оригинални научни 
рад) 
                                                                                                                                       5 бодова 
 
Синдром сагоријевања на послу (engl. burnout syndrome) је одговор на дуготрајне хроничне 
емоционалне и међуљудске стресоре који су повезани са радним мјестом. Настаје као 
посљедица неусаглашености односа запослених људи са једне стране и радне средине са 
друге стране. Дефинише се као хронични радни стрес који укључује три димензије: 
осјећај емоционалне исцрпљености, негативан приступ у пружању услуга 
(деперсонализација) и осјећај смањеног личног задовољства. Циљ рада је био да се 
испита заступљеност стреса и синдрома сагоријевања на послу у све три компоненте 
(емоционална исцрпљеност, деперсонализација и лично задовољство) код љекара 
породичне медицине у Републици Српској. Истраживање је проведено анкетирањем 239 
љекара породичне медицине у седам домова здравља у Републици Српској (192 љекара 
који су активно радили у пракси и 47 љекара на специјализацији из породичне медицине) у 
периоду од 01.фебруара до 30 априла 2010.године. У Установама у којима је провођено 
истраживање анкетни упитник је понуђен свим запосленим љекарима који су 
попуњавали: анкетни упитника за самопроцјену нивоа стреса (Girdin, Every, Dusek, 1996) 
i Maslach Burnout Inventory, Maslach et al. 1996,  (MBI) који су допуљени подацима о полу, 
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доби, дужини радног стажа начину рада и степену образовања. Истраживање је 
обухватило 199 (83,3%) љекара женског и 40 (16,7%) мушког пола. Испитаници женског 
пола су имали статистички значајно (p=0,041) већи степен емоционалне исцрпљености у 
односу на испитанике мушког пола, док  у нивоима стреса (p=0,092), деперсонализације 
(p=0,610) и личног задовољства (p=0,067) ова разлика није нађена. Највећи број 
испитаника су љекари опште праксе 143 (59,8%), специјалиста је било 96 (40,2%), а само 
три анкетирана љекара (1,3%) су имали академске титуле магистра и доктора 
медицинских наука. Љекари специјалисти су имали статистичи значајно већи ниво 
стреса (p=0,000), већи ниво емоционалне исцрпљености (p=0,001), већи ниво 
деперсонализације (p=0,027), а мањи ниво личног задовољства (p=0,018) у односу на 
љекаре опште праксе. Пол и степен образовања имају значај утицај на ниво стреса и 
синдром сагоријевања на послу. Добијени резултати указују на потребу предузимања 
мјера за превенцију стреса и синдрома сагоријевања на послу.  
 
 
5.4.Станетић К, Савић С, Тешановић Г, Станетић Б. Утицај дијабетесне полинеуропатије 
на квалитет живота пацијената са диабетес меллитус-ом тип 2. У: Црногорац Ч, Гаврић Ж, 
Голубовић С, Данојевић Д, уредници. Зборник радова.  Шести међународни конгрес 
„Екологија, здравље, рад и спорт“.  Бања Лука 05-08.09.2013; 436-41. (научни рад) 
 

                                                                                                      0,75x 5= 3,75 бодова 
 

Диабетес мелитус значајно утиче на квалитет живота обољелих. На квалитет живота 
пацијената обољелих од дијабетеса тип 2 значајно утиче присуство компликација ове 
болести. Циљ рада је био испитати квалитет живота пацијената обољелих од 
дијабетеса тип 2 са дијабетесном полинеуропатијом код пацијената регистрованих у 
два тима породичне медицине у Дому здравља у Бањој Луци. Истраживање је 
проспективно-дескриптивна студија, а проведена је методом анкетирања пацијената 
обољелих од дијабетса тип 2 у периоду од 01.08. до 31.12.2011.године и узимањем 
података из здравствених картона пацијената. У истраживању је коришћен анкетни 
упитник SF-36 за процјену квалитета живота и анкетни упитник креиран за потребе 
истраживања који је садржавао податке о доби, полу, дужини трајања болести, индексу 
тјелесне масе, вриједностима ŠUK-a, HbA1c, липидни статус и микроваскуларним 
компликацијама. Мушког пола је било 42 (44%) а женског 53 (56%) пацијената. 
Дијабетесну полинеуропатију је имало 40 пацијената (42,1%). У групама испитаника са и 
без дијабетесне полинеуропатије нађена је статистички значајна разлика у областима 
физичког фунционисања (p=0,007), ограничења активности због физичких проблема 
(p=0,014), ограничења активности због емоционалних проблема (p=0,038), енергија/замор 
(p=0,037), емоционалног функционисања (p=0,045) и општег здравственог стања 
(p=0,024). Сумарни резултати физичког функционисања (p=0,019) и менталног 
функсионисања (p=0,040) показали су да је група пацијената са дијабетесном 
полинеуропатијом показала статистички значајно лошије функционисање у односу на 
пацијенте без ове компликације. Адекватна фармаколошка и нефармаколошка терапија 
је неопходна у циљу побољшања квалитета живота ових пацијената.  
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5.5.Петровић В, Станетић К, Лулић Д, Марјановић Золак Ј, Савић С, Тешановић Г. Појава 
депресије код пацијената са дијабетес мелитус-ом тип 2. У: Црногорац Ч, Гаврић Ж, 
Голубовић С, Данојевић Д, уредници. Зборник радова.   Шести међународни конгрес 
„Екологија, здравље, рад и спорт“. Бања Лука 05-08.09.2013; 240-7. (научни рад) 
 
                                                                                                                      0,3 x 5=1,5 бодова 
 
Појава дијабетес мелитуса тип 2 (DMT2) континуирано расте широм свијета. Слично је 
и са анксиозношћу и депресијом. Депресија се чешће јавља код особа које болују од 
хроничних болести, па тако и код особа са DMT2. Особе са DMT2 имају два пута чешће 
појаву анксиозности и депресије у односу на општу популацију. У овом истраживању, 
циљ је био да се утврди преваленција депресије код наших пацијената са DMT2 и њена 
повезаност са социо-економским факторима и животним стилом пацијената. Показало 
се да није било статистички значајне разлике у појави депресије у односу на социо-
економске факторе (пол, доб, брачни статус, степен образовања и запослење). Са 
дужином трајања болести повећавала се преваленција депресије, али није примијећена 
повезаност са степеном депресије. Присуство фактора ризика везаних за животни стил 
(неприхаватање савјета о исхрани, физичка неактивност, гојазност, пушење) је 
значајније утицало на појаву депресије код особа са DMT2. 
 
5.6.Савић С, Станетић К, Тешановић Г. Утицај микроваскуларних компликација на 
појаву депресивности код пацијената са дијабетес мелитус-ом тип 2. У: Црногорац Ч, 
Гаврић Ж, Голубовић С, Данојевић Д, уредници. Зборник радова. Шести међународни 
конгрес „Екологија, здравље, рад и спорт“. Бања Лука 05-08.09.2013; 381-7. (научни рад) 
 
                                                                                                                                      5 бодова 
 
Према процјенама Интернационалне федерације за дијабетес (IDF) дијабетес тип 2 се 
убраја међу свјетске јавноздарсвтене проблеме. Резултати  DCCT и UKPDS студија 
потврђују да  добра регулација гликемије смањује микровскуларне компликације. 
Депресија се често јавља у коморбидитету са дијабетесом. Циљ рада је био испитати 
преваленцију депресивности код пацијената обољелих од дијабетеса тип 2 и присутним 
микроваскуларним компликацијама. Истраживање је проведено анкетирањем и 
узимањем података из здравствених картона пацијената регистрованих у два тима 
породичне медицине у Дому здравља Бања Лука у периоду од 01.08. -31.12.2011.године. 
Подаци су прикупљани у анкетни упитник креиран за потребе истраживања, а за 
процјену депресивности коришћена је „Zung“  скала за процјену депресивности. Од 95 
испитиваних пацијената  42 (44%) је било мушког и 53 (56%) женског пола. Код 
испитиваних пацијената 26 (23,37%) је имало дијагностиковану ретинопатију 
дијабетику, 11 (11,58%) нефропатију дијабетику и 40 (70,17%) је имало полинеуропатију 
дијабетику. Пацијенти са ретинопатијом дијабетиком (p=0,008), нефропатијом 
(p=0,400) и полинеуропатијом (p=0,010) су имали статистички значајно више изражену 
депресивност у односу на пацијенте без ових компликација. У односу на тип болести 
(инзулин зависан и инзулин независан) није нађена статистички значајна разлика у 
степену депресивности (p=0,970). Статистички значајна разлика у нивоу депресивности 
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није нађена ни код пацијената у односу на степен гликорегулације (p=0,463). Испитаници 
са присутним микроваскуларним компликацијама су имали више изражену депресивност 
у односу на пацијенте без ових комликација. Неопходно је стриктно лијечење пацијената 
са типом 2 дијабетеса у циљу поститзања нормогликемије, одлагања настанка 
микроваскуларних комликација и смањења инциденције депресије.  
 
 
5.7.Думановић И, Станетић К. Удруженост превентабилних фактора ризика за 
кардиоваскуларне болести код пацијената са хипертензијом. Седми међународни конгрес 
„Екологија, здравље, рад и спорт“. Зборник радова. Бања Лука 21 – 23.05.2015; 240-5. 
(научни рад) 

                                                                                                                            5 бодова 
 

Масовне незаразне болести су данас водеће по узроку смртности у свијету, а 
кардиоваскуларне болести заузимају прво мјесто (30% смрти годишње). Само од 
хипертензије умре 7,5 милиона људи (12,8% укупног броја умрлих). Хипертензија је један 
од водећих узрока смрти због посљедица болести срца и можданог удара, и често је 
удружена са другим факторима ризика (гојазност, хиперлипидемија, дијабетес, пушење). 
Циљ рада је био процијенити присуство појединих фактора ризика за КВБ код 
пацијената са хипертензијом. Израђена је студија пресјека у Дому здравља Бања Лука, у 
јуну 2013.године. У истраживање је укључен сваки други пацијент заведен у регистру 
обољелих од хипертензије из два тима породичне медиицне. Прикупљени су подаци о 
старосној доби, полу, индексу тјелесне масе, вриједностима укупног холестерола, HDL  и  
LDL холестерола, дијабетесу, подаци о пушачком статусу, висини крвног притиска, 
трајању хипертензије и акутном кардиоваскуларном догађају из здравствених картона 
пацијената. Од 154 пацијента који болују од хипертензије 64,93% болују у периоду дужем 
од 10 година. Најчешћи удружени фактори ризика са хипертензијом су хиперлипидемија 
(84,42%), затим слиједи гојазност (79,22%), дијабетес (21,43%) и пушење (15,58%). 
Многи фактори ризика се могу превенирати, а ако већ постоје, добром контролом и 
лијечењем умањити.  

 

 

5.8.Савић С, Ракић Гатарић К, Станетић К. Употреба „FRAX“ клиничког инструмента у 
процјени остеопоротичног прелома. 4.Конгрес доктора медицине Републике Српске са 
међународним учешћем. Зборник сажетака и одабраних радова у цјелини. Бања Врућица, 
Теслић.12-15.11.2015; 303-7. (научни рад) 
 
                                                                                                                                       5 бодова 
 
Остеопороза је прогресивна, системска, метаболичка болест за коју је карактеристичан 
губитак коштане масе, оштећење микроархитектуре коштаног ткива и смањење 
коштане чврстине, што повећава ризик за настанак прелома. FRAX (Fracture Risk 
Assessment Tool-FRAX) је једноставан клинички инструмент за процјену десетогодишњег 
ризика од остеопоротичног прелома и прелома кука. Циљ рада је процјенити 
десетогодишњи ризик од великог остеопоротичног прелома и прелома кука код болесника 
старијих од 40 година живота употребом FRAX клиничког инструмента у односу на 
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налаз остеодензитометрије (DXA- Dual x ray absorptiometry) и утврдити присутна 
коморбидитетна обољења код испитаника у ризику за остеопоротични прелом. Студија 
је проспективна, спроведена у 10 тимова породичне медицине Дома здравља Лакташи, у 
периоду од 01.фебруара до 30.априла 2015.године. Љекари породичне медицине су 
употребом FRAX клиничког инструмента случајно изабрали испитанике женског пола, 
животне доби од 40 до 90 година, процјењивали ризик од великог остеопоротичног 
прелома и прелома кука. Испитивање је обухватило 140 испитаника женског пола у доби 
од 40 до 90 година. Висок ризик од остеопоротичног прелома и прелома кука у наредних 
10 година имала су 2 (8,3%) испитаника у добној групи од 76 до 90 година. Средњи ризик 
имало је 28 (20%) испитаника (највише испитаника 12- 42,8% у добној групи од 56 до 75 
година, затим 10 (35,7%) испитаника у добној групи од 76 до 90 година и 6 – 21,4% у 
добној групи од 40 до 45 година), док је 110 (78,5%) испитаника био у ниском ризику. Од 
укупног броја испитаника 21 (15%) који су имали урађену DXA, највећи број 8 (28,5%) 
испитаника је био из групе са средњим ризиком, док је 1 (50%) испитаник био у групи са 
високим ризиком за прелом. Најучесталија коморбидитетна обољења у групи испитаника 
са средњим ризиком за прелом су била: диабетес мелитус тип 2 (42,8%), рана менопауза 
(17,8%) и хиперпаратиреоидизам (14,2%), док су у групи са високим ризиком у једнаком 
проценту (50%) били заступљени дијабетес мелитус тип 2 и хиперпаратиреоидизам. 
Највећи број испитаника имао је средњи ризик за настанак остеопоротичног прелома 
процијењен FRAX методом, али и потврђен DXA методом. Није постојала статистичка 
значајност (p ≥0,05) у постављању дијагнозе и процјени ризика за настанак остеопорозе 
поређењем ове двије методе.  
 

 

5.9.Шиљеговић О, Станетић К. Утицај гојазности на степен гликорегулације код 
пацијената обољелих од дијабетеса тип 2. 4.Конгрес доктора медицине Републике Српске 
са међународним учешћем. Зборник сажетака и одабраних радова у цјелини. Бања 
Врућица, Теслић.12-15.11.2015; 270-5. (научни рад) 

                                                                                                                           5 бодова 
 

Један од најзначајнијих  фактора ризика за оболијевање од дијабетеса тип 2 је гојазност. 
Она доводи до инзулинске резистенције, која лежи у основи оболијевања од дијабетса 
тип 2. Циљ рада је био испитати корелацију између степена гојазности и нивоа 
гликорегулације (мјерен вриједностима гликемије наште и HbA1c) код пацијената 
обољелих од дијабетеса тип 2. Истраживање је обухватило 103 пацијента обољела од 
дијабетеса тип 2 који се лијече у три амбуланте породичне медицине у ЕЦПМ 
Поликлиника, Дом здраља Бања Лука. Пацијенти обухваћени истраживањем су изабрани 
из регистра пацијената обољелих од дијабетеса. Истраживање је проведено 
анкетирањем и узимањем података из здравствених картона пацијената. Пацијенти су 
анкетирани о навикама у исхрани и физичкој активности. Подаци о полу, доби, дужини 
трајања болести, вриједностима гликемије, HbA1c и липидног статуса су узети из 
здравствених картона пацијената. Свим пацијентима су измјерене вриједности индекса 
тјелесне масе (BMI), крвни притисак, обим струка и кукова. Добијени подаци су 
уписивани у анкетни упитник формиран за потребе истраживања., статистички 
обрађени и приказани табеларно и графички. У групи испитаника је било 55,3% жена и 
44,7% мушкараца. Нормално ухрањених је било 12,6%, 46,6% прекомјерно ухрањених и 
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40,8% гојазних. Ниво ухрањености није статистички значајно утицао на вриједност 
гликемије (p=0,88) нити на вриједност HbA1c (p=0,65). Статистички значајна разлика 
није нађена ни у вриједностима односа струк/кук код мушкараца и жена у односу на 
вриједност гликемије и HbA1c. Резултати истраживања су показали да не постоји 
позитивна корелација између степена гојазности и степена гликорегулације код 
испитиваних пацијената обољелих од дијабетеса тип 2.  
 
 

5.10.Рогановић Д, Благојевић В, Станетић К. Улога скрининг мамографије у детекцији 
карцинома дојке. 4.Конгрес доктора медицине Републике Српске са међународним 
учешћем. Зборник сажетака и одабраних радова у цјелини. Бања Врућица, Теслић.12-
15.11.2015; 243-6. (научни рад) 

                                                                                                                            5 бодова 
 
Скрининг мамографија се изводи код асимптоматских жена одговарајуће животне доби, 
у циљу ране детекције карцинома дојке. Циљ рада је био да се прикаже значај скрининг 
мамографије у детекцији карцинома дојке. Испитивање је проспективна студија 
проведена у периоду од 2011 до 2013.године. Испитивану групу чине жене у доби од 40 до 
83 године којима су на скрининг мамографији детектоване лезије класификоване као BI 
RADS 4  или BI RADS 5. Анализирано је укупно 60 лезија класификованих као BI RADS 4  
или BI RADS 5. Од укупно анализираних било је 44 малигних и 16 бенигних лезија. Од 40 
лезија класификованих као BI RADS 4  било је 24 малигних лезија и 16 бенигних лезија. Све 
лезије класификоване као BI RADS 5 су биле малигне. За велики број лезија које су на 
скрининг мамографији класификоване као BI RADS 4  или BI RADS 5 је додатним 
дијагностичким процедурама утврђено да се ради о малигним промјенама, што значи да 
је скрининг мамографија значајна у постваљању сумње на поремећај у дојци.  
                                                                                                                         
 
5.11.Ђајић Б, Станетић К. Процјена квалитета живота пацијената са бенигном 
хиперплазијом простате. 4.Конгрес доктора медицине Републике Српске са међународним 
учешћем. Зборник сажетака и одабраних радова у цјелини. Бања Врућица, Теслић.12-
15.11.2015; 103-9. (научни рад) 

                                                                                                                    5 бодова 
 

Бенигна хиперплазија простате (БХП) је честа болест мушкараца: Број обољелих се 
повећава са животном доби а најчешћа је код мушкараца старијих од 65 година живота. 
БХП значајно утиче на квалитет живота пацијената захваљујући симптомима болести 
(учестало мокрење, сметње приликом мокрења, потреба за ноћним мокрењем и др.). Циљ 
рада је био испитати квалитет живота пацијената са бенигном хиперплазијом 
простате у односу на доб, дужину трајања болести, придружене болести и лијекове које 
користе. Истраживање је проспективно-дескриптивна истраживачка студија 
проведена на пацијенатима у шест тимова породичне медицине у ЕЦПМ Поликлиника 
Дома здраља Бања Лука. Истраживање је проведне у периоду од јануара до марта 
2015.године. За потребе истраживања корисштени су International Prostata Symptom 
Score (IPSS) и упитник креиран за потребе истраживања. Подаци су добијени 
анкетирањем пацијената и коришћењем података из здравствених картона. 
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Истраживањем је обухваћено 110 пацијената мушког пола, доби од 45 до 87 година. 
Највећи број испитиваних пацијената имао је умјерене симптоме болести и био 
дјеломично задовољан квалитетом живота. Најчешће је дијагноза постављена од стране 
специјалисте уролога, а највише пацијената је био на терапији блокаторима алфа 1 
рецептора. Није нађена статистички значајна корелација између животне доби, дужине 
трајања болести, придружених болести, континуиране терапије и квалитета живота 
испитиваних пацијената, али је нађена високо статистички значајна корелација 
(p=0,000) између тежине болести и квалитета живота анкетираних пацијената.  
 
 

5.12.Вулић Д, Ђекић Д, Кнежевић Т, Купрешак Д, Тодоровић Н, Станетић К, ет ал. Шта 
је ново у секундарној превенцији коронарних болесника у Републици Српској – резултати 
ROSCOPS V. Четврти конгрес кардиолога Републике Српске са међународним учешћем. 
Зборник радова и сажетака. Бања Врућица, Теслић. Република Српска, БиХ. 13-15.05.2016; 
10-19. (научни рад) 

                                                                                                           0,3 x 5=1,5 бодова 
 

 
Кардиоваскуларне болести (КВБ), посебно коронарна болест (КБ) и цереброваскуларна 
болест, спадају у задње вријеме међу најучесталије узроке смрти средњовјечних и старих 
особа. У Југославији и Републици Српској, послије периода раста морталитета од КВБ, 
између 1997 – 2004.године и са стопом смртности од 57% у односу на све узроке појавио 
се тренд опадања 2013 и 2014 године до 47%. У нашој студији праћења фактора ризика 
(ROSCOPS V) која је провођена у домовима здравља у Републици Срспкој 2016.године и 
која је обухватила 323 коронарна болесника, млађа од 70 година (69% мушкараца и 31% 
жена). Болесници су анализирани проспективно, путем интервјуа, најмање 6 мјесеци 
након посљедњег коронарног догађаја. Анализа фактора ризика показа је: да је пушача 
било 169 (52%), а непушача 153 (48%), 186 пацијената, односно 58% је имало повишен 
холестерол. Хипертензија као фактор ризика је била присутна код 262 пацијента, 
односно 81%, а дијабетес је имало 105 (33%) пацијената. Анализа употребе лијекова је 
показала да је антиагрегациона терапија коришћена код 271 пацијената (84%), бета 
блокатори код 267 пацијената, односно 83%, АЦЕ инхибитори код 256 пацијената (79%), 
хиполипемици код 301 пацијента (93%), калцијумски антагонисти су коришћени код 97 
пацијената или 29%, нитрати код 135 пацијената (42%), а антидијабетици су 
коришћени код 105 пацијената (33%). Кардиопротективни лијекови (АЦЕ инхибитори, 
бета блокатори, статини и антиагрегациона терапија) коришћени су комбиновано код 
188 пацијената, односно 55%. Праћењем фактора ризика код пацијената, након увођења 
терапије, забиљежени су слиједећи резултати: да је пушача било 67 (односно 21%), а 
непушача 256 (79%), што значи да су 102 пацијента (31%) од укупног броја престали са 
пушењем. 212 пацијената (66%) је имало повишен холестерол (изнад 4,5 mmol/L, односно 
199 пацијената или 62% изнад 5 mmol/L). Посматрајући LDL холестерол, повишене 
вриједности изнад 3 mmol/L имало је 125 пацијената (39%), односно изнад 2,5  mmol/L 
имало је 165 пацијената (51%), а помјерањем границе на 1,8 mmol/L група пацијената са 
повишеним LDL холестеролом се повећава на 167 (75%). Повишене вриједности крвног 
притиска (изнад 140/90 mmHg, односно 140/85 mmHg за пацијенте обољеле од 
дијабетеса) биле су код 163 пацијента (50%), вриједност глукозе у крви наште биле су 
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изнад 6,1 mmol/L код 140 пацијената (43%). Подаци претходне студије (ROSCOPS IV) 
спровођене током 2012.године показали су такође високу заступљеност модификабилних 
фактора ризика: 53,9% је било пушача, 36,4% је имало повишен холестерол, 66,5% 
хипертензију, а 18,3% дијабетес. Терапијски приступ био је слиједећи: аспирин 70%, бета 
блокатори 52%, АЦЕ инхибитори 68%, хиполипемици 68%, калцијумови антагонисти 
28%, нитрати 36% и антидијабетици 14,6%. Кардиопротективни лијекови (АЦЕ 
инхибитори, бета блокатори, статини и антиагрегациона терапија) коришћени су 
40,1%. Циљне вриједности крног притиска <140/90 mmHg постигнуте су код 50,09%, 
холестерола <5 mmol/L код 37,47%, LDL холестерол < 3 mmol/L  код 26,9% и глукоза  < 
6,1 mmol/L код 56,6%, а престало је пушити 82,9%. Ако се пореде резултати ROSCOPS V 
и ROSCOPS IV може се закључити да су модификабилни фактори ризика и даље 
заступљени у високом проценту изузев пушења, са значајним процентом особа које су 
прекинуле са пушењем, да се терапијски приступ третмана коронарних болесника 
проминијенио након имплементације Европских препорука за превенцију коронарне 
болести и спровођења програма превенције кардиоваскуларних болести у Републици 
Српској али да се још увијек не постижу тражене циљне вриједности.  
 

 

5.13.Савић С, Тешановић Г, Станетић К. Заступљеност дијабетесне нефропатије код 
пацијената са типом 2 дијабетеса у дому здравља Бања Лука. У: Црногорац Ч, Гаврић Ж, 
Голубовић С, Данојевић Д, уредници. Зборник радова. Осми међународни конгрес 
„Екологија, здравље, рад и спорт“, Бања Лука. 19-21-05.2016; 351-9 (научни рад) 
 
                                                                                                                                     5 бодова 
 
Дијабетесна нефропатија је водећи узрок хроничне реналне инсуфицијенције, а испољава 
се протеинуријом која је иницијални маркер за настанак нефропатије, ретинопатије и 
кардиоваскуларних болести. У 30 до 35% случајева присутна је у типу 1 дијабетеса, 10 до 
20% случајева у типу 2, а испољава се након 10 до15 година трајања болести. Циљ рада 
је утврдити присуство дијабетесне нефропатије код испитаника са дијабетесом тип 2 у 
односу на: коришћење медикаментне терапије; оптималну, субоптималну и неадекватну 
вриједност гликолизираног хемоглобина (HbA1c); и дужину трајања болести. 
Истраживање је проспективно – опсервациона студија, проведена на испитаницима са 
типом 2 дијабетеса у Дому здравља Бања Лука., у периоду од 01.октобра 2012 до 
31.октобра 2013.године у 60 тимова породичне медицине. Свим испитаницима су урађена 
мјерења вриједности HbA1c, клиренса креатинина, микроалбуминурије у 24 часовном 
урину, урее и креатинина у  серуму на три мјесеца, те су добијени резултати корелирани 
према вриједностима HbA1c, медикаментној терапији и дужини трајања болести. 
Истраживањем је обухваћен 591 испитаник са типом 2 дијабетеса. Дијабетесна 
нефропатија није била присутна код 60% испитаника, док је 30% имало фазу 
нормоалбуминурије, 7% фазу инципијентне нефропатије, 2 испитаника су била у фази 
манифестне протеинурије, а један испитаник је имао фазу бубрежне инсуфицијенције. У 
групи А био је већи проценат испитаника који немају дијабетесну нефропатију, у групи Б 
већи проценат у фази нормоалбуминурије, а у групи Ц већи проценат испитаника у фази 
инципијентне нефропатије, што је статистички значајно (pχ2: p<0.001). У првој 
половини истраживања уочено је статистички значајно снижење HbA1c код испитаника 
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који немају дијабетсну нефропатију (pχ2:p<0.001) или су у фази нормоалбуминурије (pχ2: 
p=0.002). У другој половини истраживања уочено је статистички значајно снижење 
вриједности HbA1c и код испитаника у фази манифестне протеинурије (pχ2: p=0.026). 
Више од 95% испитаника са краћим трајањем болести, до 5 година, нема дијабетесну 
нефропатију. Трајање дијабетеса преко 5 година узрокује пораст процента испитаника 
са фазом нормоалбуминурије (изнад 42%). Код 20% испитаника са присутним 
дијабетесом преко 10 година нађена је фаза манифестне протеинурије (pχ2: p<0.001). На 
крају тринаестомјесечне студије, код већег броја испитаника са типом 2 дијабетеса 
модификована је медикаментозна терапија у складу са националним водичем, што је 
допринијело бољој метаболичкој контроли болести и одлагању дијабетесне нефропатије.  
 
5.14.Станетић К, Савић С, Рачић М. Изложеност стресу и синдрому сагоријевања на 
послу љекара у Републици Српској. У: Црногорац Ч, Гаврић Ж, Голубовић С, Данојевић 
Д, уредници. Зборник радова. Осми међународни конгрес „Екологија, здравље, рад и 
спорт“, Бања Лука. 19-21-05.2016; 371-7. (научни рад) 
 
                                                                                                                                     5 бодова 
 
Синдром сагоријевања на послу је дефинисан као хронични радни стрес који укључује три 
димензије: осјећај емоционалне исцрпљености, негативан приступ у пружању услуга 
(деперсонализација) и осјећај смањеног личног задовољства. Здравствени радници су 
занимање високог ризика за синдром сагоријевања на послу и често је присутан међу 
здравственим радницима. Циљ рада је утврдити ниво стреса и ризика за оболијебање од 
синдрома сагоријевања на послу код породичних љекара и љекара запослених у болницама 
у Републици Српској. Истраживање је студија пресјека, а проведено је у периоду од 01.10. 
до 31.12.2015.године у три дома здравља (Приједор, Лакташи и Добој) и 
Универзитетском клиничком центру Републике Српске (УКЦ РС). Истраживање је 
анонимно. Као инструменти за истраживање коришћени су: социодемографски упитник, 
упитник за самопроцјену нивоа стреса и анкетни упитник Maslach Burnout Inventory. У 
групи од 151 анкетираног љекара било је 99 (65,5%) испитаника женског и 52 (34,4%) 
мушког пола, 74 (49,0%) љекара у домовима здравља и 77(51,0%) у болници. Висок ниво 
стреса имало је 51,7%, а висок ниво емоционалне исцрпљености 27,2% анкетираних 
љекара. У односу на установу у којој су запослени није нађена статистички значајна 
разлика (p=0,101) у нивоу стреса нити у нивоу емоционалне исцпљености (p=0,133). 
Висок ниво деперсонализације имало је 23,8%, а низак ниво личног задовољства 39,7% 
анкетираних љекара. У нивоу деперсонализације (p=0,017) и нивоу личне испуњености 
(p=0,037) нађена је статистички значајна разлика између испитаника у односу на 
установу у којој су запослени. Резултати нашег истраживања су слични резултатима 
истраживања у другим земљама. Љекари у Републици Српској су у високом проценту 
изложени стресу и синдрому сагоријевања на послу, што упућује на потребу 
предузимања мјера за превенцију стреса и синдрома сагоријевања на послу.  
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5.15.Савић С, Тешановић Г, Станетић К. Ефекти примјене клиничког водича на контролу 
гликемије у типу 2 дијабетеса. 2. Конгрес ендокринолога Републике Српске са 
међународним учешћем. Бања Лука. 09-12.03.2017; 293-302. (научни рад) 
 
                                                                                                                                   5 бодова 
 
Клинички водич „Дијабетес мелитус“, примјеном најбољег научног доказа, има за циљ да 
помогне љекарима при доношењу одлука и утврђивању критеријума за постављање 
дијагнозе, менаџмент и лијечење ове болести. Циљ рада је утврдити постизање 
оптималне гликорегулације у односу на примјењивану и/или модификовану терапију према 
савременим терапијским смјерницама. Истраживање је проспективно-опсервациона 
студија, проведена од 01.октобра 2012.године до 31.октобра 2013.године у Дому здравља 
Бања Лука, у 60 тимова породичне медицине на испитаницима са типом 2 дијабетеса. 
Након одобрења Етичког комитета установе и писменог пристанка испитаника 
приступило се истраживању. За потребе истраживања користило се пет 
истраживачких образаца у које су уписивани потребни подаци, као и биохемијске анализе 
крви. Истраживањем је обухваћен 591 испитаник са типом 2 дијабетеса. На почетку 
истраживања инзулин независан тип 2 дијабетеса имао је 371 (62,56%) испитаника, а 
инзулин зависних 220 (37,33%) испитаника., док се на крају тринаестомјесечне студије 
повећао број испитаника са инзулин зависним типом 2 дијабетеса 304(51,44%) а број 
испитаника са инзулин независним типом 2 дијабетеса је износио 287 (48,56%) 
(pχ2:p<0,001). На почетку истраживања оралне антидијабетије (ОАД) користио је 
највећи број испитаника 370 (62,61%), комбиновану терапију (КТ) 148 (25,04%), а 
најмањи број испитаника 73 (12,35%) интензивирану инзулинску терапију (ИИТ). На 
крају истраживања ОАД примјењивало је 294 (49,75%) испитаника, КТ 176 (29,78%), док 
је порастао број испитаника на ИИТ 121 (20,47%) (pχ2:p<0,001). Вриједност HbA1c <6,5 
% на почетку истраживања је била највише заступљена код пацијената који су 
користили ОАД (18,11%), док је вриједност HbA1c > 8,5% у највећем проценту (39,73%) 
била присутна код испинаника на ИИТ (pχ2:p=0,003). На крају студије испитаници који 
су користили КТ или ИИТ нису имали HbA1c > 8,5%, док је 5 (1,7%) испитаника на ОАД 
имало  HbA1c > 8,5% (pχ2:p=0,211). Највећи број испитаника на ИИТ на почетку 
(13,70%) и на крају студије (12,40%) имао је гликемију < 5,5 mmol/L, док  на крају студије 
ни један испитаник није имао гликемију > 10,0 mmol/L (pχ2:p<0,001). Захваљујући 
примјени савремених терапијских смјерница, током тринаестомјесечне студије, 
модификована је терапија у циљу постизања боље метаболичке контроле, те је 
забиљежен тренд повећања броја испитаника са циљним вриједностима HbA1c и 
гликемије.  
 

УКУПНО:                                                                                                          66,75 бодова  

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                               123,55  бодова 
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г) Образовна дјелатност кандидата: 
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  сврстаних по категоријама из 
члана 21.) 
6.Стручна књига издата од домаћег издавача 

6.1. Пилиповић Броћета Н, Тодоровић Н, Петровић В, Савић С, Станетић К ет 
ал. Вјештине клиничке процјене, приручник, Сарајево; 2011.  

                                                                             0,3x3= 0,9 бодова 

6.2.Поповић-Пејичић С, Стоисављевић - Шатара С, Тешановић Г, Букара-
Радујковић Г, Станетић К, Вуковић Б. Болести жлијезда са унутрашњим 
лучењем, исхране и метаболизма: Диабетес мелитус. Клинички водич за 
примарну здравствену заштиту. Министарство здравља и социјалне заштите 
Републике Српске; 2010.  

                                                                             0,3x3= 0,9 бодова 

6.3.Микаћ Г, Петровић В, Станетић К, Стоисављевић-Шатара С. Болести 
жлијезда са унутрађњим лучењем: Хипертиреоза и хипотиреоза. Клинички 
водич за примарну здравствену заштиту. Министарство здравља и социјалне 
заштите Републике Српске; 2010.  

                                                                        0,73 x 3 = 2,25 бодова 

6.4.Јандрић С, Петровић В, Станетић К, Стоисављевић-Шатара С. Болести 
мишићно-коштаног и везивног ткива: Реуматоидни артритис. Клинички водич 
за примарну здравствену заштиту. Министарство здравља и социјалне заштите 
Републике Српске; 2010.  

                                                                     0,73 x 3 = 2,25 бодова 

6.5.Јандрић С, Петровић В, Станетић К, Стоисављевић-Шатара С. Болести 
мишићно-коштаног и везивног ткива: Цервикални синдром. Клинички водич за 
примарну здравствену заштиту. Министарство здравља и социјалне заштите 
Републике Српске; 2010. 

                                                                      0,73 x 3 = 2,25 бодова.  

6.6.Поповић-Пејичић С, Вуковић Б, Станетић К, ет ал. Брзи водич за третман 
шећерне болести. Координациони комитет за борбу против шећерне болести. 
Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске; 2010.  

                                                                             0,3x3= 0,9 бодова 

6.7.Поповић Пејичић С, Вуковић Б, Букара-Радујковић Г, Солдат-Станковић В, 
Царић Б, Станетић К, ет ал. Клинички протокол за терапију спољном 
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портабилном пумпом. Координациони комитет за борбу против шећерне 
болести. Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске; 2011.  

                                                                                                            0,3x3= 0,9 бодова 

7.Нерецензирани студијски приручници (скрипте, практикуми) 

7.1. Скрипта из породичне медицине за студенте VI године Медицинског факултета 
Универзитета у Бањој Луци. Катедра породичне медицине; 2008.  

                                                                                                                                    3 бода 

7.2.Скрипта из породичне медицине за студенте VI године Медицинског факултета 
Универзитета у Бањој Луци. Катедра породичне медицине; 2009. 
 

                                                                                                                               3 бода     
  

УКУПНО:                                                                                                           16,35 бодова 
Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број бодова сврстаних по 
категоријама из члана 21.) 
 

8. Рецензирани универзитетски уџбеник који се користи у земљи 
 
8.1. Тешановић Г, Станетић К, Петровић В, Савић С. Породична медицина, Народна и 
универзитетска библиотека Републике Српске; 2014. 
 

                                                                                                    0,75 x 6 = 4,5 бодова 
 
Уџбеник „Породична медицина“ намијењен је студентима VI године медицинског 
факултета, као и љекарима на специјализацији из породичне медицине. Косана Станетић 
је учествовала у писању уџбеника са три поглавља : Болести система за дисање (Акутни 
бронхитис, Пнеумоније у општој популацији, Астма, Хронична опструктивна болест 
плућа), Душевни поремећаји и поремећаји понашања (Анксиозни поремећаји, Депресија и  
биполарни поремећај, Дистимија, Злоупотреба супстанци) и Геријатриске теме 
(Полифармација код старијих, Падови код старијих) 
 

9.Научна монографија националног значаја 
 
9.1 Станетић К. Превенција у раду породичног љекара. Народна и универзитетска 
библиотека Републике Српске; 2015.   

                                                                                                                                10 бодова 
 
Изводи из рецензија 
 
Проф.др Гордана Тешановић „Одабир тема за књигу је веома добар, а базиран је на 
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најчешћим ризико факторима и болестима са којима се сусреће породични љекар у својој 
пракси. Сва поглавља у књизи су написана јасно, приступачно и стручно, а на крају сваке 
обрађиване теме наведена је коришћена литература која је правилно цитирана. С 
обзиром да  промоција здраља и превенција болести представљају један од најважнијих 
задатака у раду породичног љекара, мишљења сам да ће ова публикација бити од велике 
користи љекарима у едукацији грађана. Научна монографија аутора доц.др Косане 
Станетић „Превенција у раду породичног љекара ће попунити досадашњу литературу за 
љекаре породичне медицине“. 
 
Проф.др Маја Рачић „Рукопис представља веома значајан допринос разумијевању 
проблематике промоције здравља и превенције болести, сегмента који чини основу рада у 
примарној здравственој заштити. У највећем дијелу одговара садржају наставног 
предмета Породична медицина. Проблематика је добро систематизована, те ће бити од 
користи студентима медицине, здравтсвене његе и стоматологије, специјализантима и 
љекарима породичне медицине, те другим здравственим радницима заинтересованим за 
изучавање ове теме“.  
 
10.Нерецензирани студијски приручници (скрипте, практикуми) 
 
10.1. Тепић Р, Станетић К, Шукало М, Петровић В, Тешановић Г, Тешановић С, 
Пилиповић Броћета Н, Тодоровић Н, Кременовић З, Савић С. Скрипта из породичне 
медицине за специјализанте из породичне медицине. Катедра породичне медицине, 
Медицински факултет, Универзитет у Бањој Луци. Бања Лука; 2013. 

                                                                                                               0,9 бодова  
 

10.2.Тешановић Г, Станетић К, Петровић В, Савић С, Тодоровић Н, Пилиповић Броћета 
Н, Шукало М. Програм додатне едукације из породичне медицине за медицинске 
сестре/техничаре. Катедра породичне медицине, Медицински факултет, Универзитет у 
Бањој Луци. Бања Лука: Макопринт; 2014. 

        
                                                                                                                                0,9 бодова 
 
10.3.Станетић К, и сарадници. Практикум за специјализанте породичне медицине. 
Медицински факултет Бања Лука, Катедра породичне медицине. Бања Лука; 2016. 
                                                                                                                                0,9 бодова     
              
 
10.4.Скрипта за специјализанте породичне медицине. Медицински факултет Бања Лука, 
Катедра породичне медицине. Бања Лука; 2016. 
 
                                                                                                                                 0,9 бодова 
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11.Менторство за степен првог циклуса 
 
11.1. „Процјена фактора ризика пацијената са хипертензијом“, Игор Думановић 
(дипломски рад), Медицински факултет, Универзитет у Бањој Луци. 2013.  

 
1 бод 

 
 
12.Менторство за степен другог циклуса 

 
12.1.„Повезаност депресивности, деменције и пада код старијих особа“, (др Весна Кевић, 
магистарски рад), Медицински факултет, Универзитет у Бањој Луци. 2017.    
 

4 бода 
 
13.Члан комисије за одбрану рада другог степена 
 
13.1.„Повезаност депресивности, деменције и пада код старијих особа“, (магистарски рад,  
др Весна Кевић), Медицински факултет, Универзитет у Бањој Луци. 2017.    

                                                                                                            2 бода 
  

14.Члан комисије за одбрану докторске дисертације 
 

14.1.„Процјена фактора ризика за остеопорозу код жена у постменопаузи“, (докторска 
дисертација, мр.Радојка Бијелић), Универзитет у Источном Сарајеву, Медицински 
факултет Фоча, 2016.  
 

2 бода 
 

15.Ментор за специјализацију 
 

У периоду од 01.01.2013 до сада ментор за специјализацију за  8 специјализаната (Драгана 
Ћековић, Сњежана Кричковић, Маринела Ђаковић, Ивана Чубриловић, Сања Јанковић, 
Оља Шиљеговић, Бојана Ђајић, Милица Волаш Тиворац). 
 
                                                                                                                           2X8=16 бодова 
 
16.Ментор за израду специјализантских пројеката 
 

16.1.Употреба бензодијазепина код амбулантних болесника, др Драгана 
Ћетковић (2013) 

1 бод 
16.2.Процјена квалитета живота обољелих од дијабетес мелитус-а тип 2 и 
дегенеративног реуматизма, др Маринела Ђаковић (2014) 
                                                                                                                       1 бод 
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16.3.Испитивање утицаја гојазности на степен гликорегулације код пацијената 
са ДМ тип 2, др Оља Шиљеговић (2015) 

1 бод 
 
16.4.Процјена квалитета живота пацијената обољелих од бенигне хиперплазије 
простате, др Бојана Ђајић (2015) 
                                                                                                                        1 бод 

 
 

17. Чланство у стручним жиријима у земљи 
 

17.1.         Предсједник комисије за оцјену специјализантских пројеката на Дану 
специјализантских пројеката 25.06.2014.године (седам специјализантских 
пројеката)                                                                                                                        

                                                                                                                         2   бода 
 

17.2.     Предсједник комисије за оцјену специјализантских пројеката на Дану 
специјализантских пројеката    24.06.2015.године (осам специјализантских 
пројеката) 

                                                                                                                                      2 бода 
 

17.3.    Предсједник комисије за оцјену специјализантских пројеката на Дану 
специјализантских пројеката     22.06.2016.године (шест специјализантских 
пројеката) 

                                                                                                                                       2 бода 
 
 

18. Члан комисије за полагање специјалистичког испита 
 
Специјалистички испит из породичне медицине спроводи се путем практичног дијела 
испита, писменог теста и усменог дијела испита. Одржава се два пута годишње у мајском 
и новембарском термину. Највећи дио испита је писмени тест, који се састоји од 35 
питања типа кратких питања на менаџмент проблема, писаних на стандардном обрасцу за 
овакву врсту питања. Питања за сваки испитни рок припремају предсједник и чланови 
испитне комисије. По завршетку испита, тестове прегледа испитна комисија користећи 
стандардизовани протокол одговора на питања. Министар здравља и социјалне заштите 
Републике Српске именује чланове испитне комисије за сваки рок. У извјештаваном 
периоду доц.др Косана Станетић је била члан испитне комисије за полагање 
специјалистичког испита у слиједећим терминима: 25.05.2013.године; 30.11.2013.године; 
31.05.2014.године; 27-29.11.2014.године; 29-30.05.2015.године; 27.28.11.2015.године; 25-
26.11.2016.године; 25-27.05.2017.године.  
 
                                                                                                                      1x8=8 бодова 
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19.Квалитет педагошког рада на Универзитету 
 
Доц.др Косана Станетић је свој педагошки рад изграђивала на Медицинском факултету у 
Бањој Луци као асистент од 2001-2007.године, као виши асистент у периоду од 2007-
2012.године и доцент од 2012.године до сада. Укључена је у наставни процес на Катедри 
породичне медицине на студијском програму Медицина на предмету Породична 
медицина и на студијском програму Здравствена њега на предмету Њега у примарној 
здравственој заштити и породици. Својим досадашњим наставним и педагошким 
активностима показала је развијен смисао за педагошки рад, као и савремен  приступ у 
едукацији студената и специјализаната породичне медицине. Била је ментор за израду 
специјализантских пројеката, израду дипломских радова, израду магистарских радова, 
члан комисије за одбрану магистарског рада и докторске дисертације, предсједник 
комисије за одбрану специјализантских пројеката, члан комисије за полагање 
специјалистичког испита. 
Анкета студената  о педагошком раду на факултету (потврда продекана за наставу 
број:18/2.17/2017-22 од 11.09.2017.године): увидом у анкету студената Медицинског 
факултета Универзитета у Бањој Луци, за оцјењивање наставног процеса наставника и 
сарадника за академску 2013/14 годину, др Косана Станетић, доцент, за ужу научну област 
Породична медицина на студијским програмима Медицина и Здравствена њега, 
Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, оцијењена је просјечном оцјеном 
4,36.  
 
                                                                                                                                     8 бодовa 
УКУПНО:                                                                                                                 70,1 бодова 

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

20.  Рад у зборнику радова са међународног стручног скупа (са рецензијом) 
                                    
20.1.Савић С, Станетић К, Јањић Б, Тешановић Г. Анализа заступљености пушења и 
степена промјене пушачког статуса код пацијената у примарној здравственој заштити у 
Републици Српској. Зборник радова. Scripta medica (suppl). Мајски пулмолошки дани. 
Јахорина. Република Српска. 22-24.05.2008; 253-8. (стручни рад) 
 
                                                                                                              0,75 x2 = 1,5 бодова 
 
20.2. Станетић К, Савић С, Станетић М, Тешановић Г. Улога породичног љекара у 
третману пацијената са ХОБП. Зборник радова. Scripta medica (suppl). Мајски 
пулмолошки дани. Јахорина. Република Српска. 22-24.05.2008; 337-41. (стручни рад) 
 
                                                                                                               0,75 x2 = 1,5 бодова 
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20.3. Савић С, Станетић К, Вујиновић М, Тешановић Г. Анализа фактора ризика, 
дијагностичких и терапијских процедура код главобоља у амбуланти породичне 
медицине. У: Црногорац Ч, Гаврић Ж, Голубовић С, Данојевић Д, уредници.  Зборник 
радова. Други међународни конгрес „Екологија, здравље, рад и спорт. Бања Лука. 2008; 
148-53. (стручни рад)  
                                                                                                                  0,75 x 3= 2,25 бодова 
 
20.4.Савић С, Станетић К, Тешановић Г. Корелација депресије са дијастолном 
хипертензијом код пацијената лијечених у Дому здравља Бања Лука. У: Црногорац Ч, 
Гаврић Ж, Голубовић С, Данојевић Д, уредници.  Зборник радова. Други међународни 
конгрес „Екологија, здравље, рад и спорт. Бања Лука. 2008; 154-9. (стручни рад)  
 
                                                                                                                                      3 бода  
 
20.5. Станетић К, Савић С, Тешановић Г, Станетић М. Процјена задовољства пацијената 
радом тимова породичне медицине у Дому здравља Бања Лука. У: Црногорац Ч, Гаврић 
Ж, Голубовић С, Данојевић Д, уредници. Зборник радова. Трећи међународни конгрес 
„Екологија, здравље, рад и спорт“. Бања Лука.2009; 229-32. (стручни рад)  
 
                                                                                                                  0,75 x 3= 2,25 бодова 
                                                                                                                     
 
20.6.  Савић С, Станетић К. Учесталост фактора ризика за остеопорозу код пацијената 
женског пола у Дому здравља Бања Лука. У: Црногорац Ч, Гаврић Ж, Голубовић С, 
Данојевић Д, уредници. Зборник радова. Четврти међународни конгрес „Екологија, 
здравље, рад и спорт“. Бања Лука. 2011; 370-75. (стручни рад) 
 
                                                                                                                                     3 бода 
 
 
УКУПНО:                                                                                                           13,5 бодова 
 
 
 

21. Радови у зборнику радова међународног и националног скупа, штампани у 
апстракту 

 
21.1. Stanetić K. „Antihyperthensive drug use after the introduction family medicine in Bosnia 
and Herzegovina“. IX Wonca Europe Conference. Ljubljana. 2003; 144. 
                                                                                                                            0 бодова 
21.2. Stanetić K, Tešanović G, Petrović V. „The prevalence of hyperlipidemia and common risk 
faktors for CVD in Bosnia and Herzegovina“. X Wonca Europe Conference. Book of abstracts. 
Amsterdam 2004;  62. 
                                                                                                                            0 бодова                   
21.3. Petrović V. Milosavljević Pejić Lj, Lončarević Z, Spasić Lazarević M, Tešanović G, 
Stanetić K. „Influenze of HbA1c measurement on treatment of patients with typ 1 Diabetes 
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mellitus in General practice OM Prnjavor (BiH)“. X Wonca Europe Conference. Book of 
abstracts, Amserdam, 2004; 245. 
                                                                                                                            0 бодова 
21.4.Stanetić K, Tešanović G, Stanetić M. „Connection between obesity and hyperlipidemia“. 
XXV Jubilarna konferencija opšte medicine Srbije sa međunarodnim učešćem. Zbornik sažetaka. 
Zlatibor, oktobar 2004; 333. 
                                                                                                                          0 бодова 
21.5. Stanetić K, Tešanović G, Stanetić M. „Prevalence of anxiety disorders after war in Bosnia 
and Herzegovina“. XI Wonca Europe Conference. Book of abstracts. Kos, Greece 2005; 183.  
                                                                                                                           0 бодова   
21.6. Hasanagić M, Sarić B, Hodgetts G, Gavran L, Stanetić K, Čepo M, Knežević T, Ćupina A, 
Marić M, Škoro M. „Smoking habits of primary care nurses and their children in BH“. XI 
Wonca Europe Conference.Book of abstracts. Kos, Greece 2005; 80-81. 
                                                                                                                           0 бодова 
21.7. Станетић К, Станетић М. Повезаност између акутних кардиоваскуларних догађаја и 
превентабилних фактора ризика. XXVI Конференција опште медицине Србије са 
међународним учешћем. Зборниик сажетака. Златибор. 2005; 64-65. 
                                                                                                                           0 бодова 
21.8. Stanetić K, Jatić Z, Karup S, Hasanagić M, Herenda S. Benzodiazepine drug use in 
BiH:The gap between recommendation and practice. XII Wonca Europe Conference. Book of 
abstracts. Florence, Italy 2006; 293. 
                                                                                                                            0 бодова 
21.9. Stanetić K, Tešanović G, Stanetić M. Treatment of hypercholesterolemia in B&H. XII 
Wonca Europe Conference. Book of abstracts. Florence, Italy 2006; 40. 
                                                                                                                           0 бодова 
21.10. Stanetić K, Tešanović G, Stanetić M. The influenze of number of preventable risk faktors 
in getting acute cardiovascular events. XII Wonca Europe Conference. Book of abstracts. 
Florence, Italy 2006; 113. 
                                                                                                                           0 бодова 
21.11. Станетић К, Тешановић Г, Станетић М. Превенција кардиоваскуларне болести код 
пацијената са диабетес мелитус-ом тип 2. XXVII      Јубиларна конференција опште 
медицине Србије са међународним учешћем. Копаоник. 2006; 69. 
                                                                                                                           0 бодова 
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Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 
(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.) 
 

22.Стручни рад у часопису националног значаја (с рецензијом) 
 

 
22.1.Станетић К, Савић С, Станетић Б. Хронична опструктивна болест плућа код 
непушача. Respiratio 2015; 5 (1-2):181-5 (приказ случаја) 
                                                                                                                                      2 бода  
 
Хронична опструктивна болест плућа (HOBP)  представља велики јавноздравствени 
проблем широм свијета. Она је четврти водећи узрок морбидитета и морталитета у 
свијету са тенденцијом пораста преваленције и морталитета. Најважнији фактор 
ризика за оболијевање од ове болести је пушење цигарета који узрокује HOBP у око 90% 
случајева. Остали фактори ризика (генетски фактор, инфекције у дјетињству, 
изложеност прашини, аерозагађењу, полутантима на радном мјесту, хемијским 
средствима, старост и др.) су такође значајни фактори ризика за оболијевање од HOBP 
и узрокују оболијевање у око 10 % случајева. У пракси код пацијената пушача или бивших 
пушача са симптомима дуготрајног кашља и диспнеје диференцијално-дијагностички 
увијек се разматра хронична опструктивна болест плућа. Код непушача са истим 
симптомима рјеђе се размишља о овој болести. Циљ нашег рада је да прикажемо два 
случаја пацијената са верификованом HOBP, који никада нису пушили, али су били 
изложени другим факторима ризика. С обзиром на могућу изложеност другим 
факторима ризика, породични доктор, код кога се пацијент најчешће јавља са 
симптомима болести треба и код непушача разматрати дијагнозу HOBP-а. Едукација 
пацијената о здравим стиловима живота и избјегавању фактора ризика за оболијевање 
од хроничне опструктивне болести плућа је важан сегмент свакодневног рада 
породичног доктора, што током времена може утицати на смањење преваленције 
обољелих од HOBP-а.  
 
 
22.2.Пилиповић Броћета Н, Триван С, Стоканић Н, Станетић К. Учесталост прописивања 
антибиотске терапије код пацијената са упалом уха, грла и синуса у породичној медицини. 
Respiratio 2016 (1-2):142-6 (стручни чланак) 
 
                                                                                                                  0,75 x 2=1,5 бодова 
 
Инфекције респираторног тракта и средњег уха су најчешће индикације за прописивање 
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антибиотика. Прекомјерна употреба натибиотика је најважнији разлог развоја 
резистенције бактерија на антибиотике и представља један од кључних глобалних 
јавноздравствених проблема. Циљ рада је био утврдити учесталост прописивања 
антибиотске терапије код пацијената обољелих од упале уха, грла и синуса, а потом 
утврдити критеријуме на основу којих је донешена терапијска одлука. Истраживање је 
ретроспективно-проспективна студија проведена у ЈЗУ Дом здравља Бања Лука. Као 
извор података коришћен је електронски здравствени картон пацијената регистрованих 
у два тима породичне медицине, који су се обратили породичном доктору у периоду од 
01.12.2012. до 30.04.2013.године. Истраживањем је обухваћена популација оба пола и 
старосне доби преко шест година. Највећи број пацијената (31.2%) припада добној групи 
6-14 година. Већина испитаника (81.7%) је имала упалу грла, знатно мањи број 
пацијената је имао упалу синуса (11.85), а само 6.5% пацијената је имало упалу средње 
уха. Од укупно 279 пацијената на додатне претраге које укључују лабораторијске 
анализе, рентген синуса и брис грла, било је упућено 85 (30.5%) пацијената. Антибиотска 
терапија је прописана код 72.4% пацијената. Избор терапије указује да постоји 
статистички значајна разлика у прописаној терапији с обзиром на тежину клиничке 
слике код пацијената са упалом грла (p<0.001). Проценат пацијената који су добили 
антибиотску терапију у великој мјери зависи од постављене дијагносзе. Пацијентима код 
којих су рађене дијагостичке претраге углавном су мање прописиваи антибиотици, 
нарочито на основу налаза бриса грла.  

 

 

22.3.Станетић К, Савић С, Станетић Б, Станетић М. Зашто се пацијенти са ХОБП јављају 
љекару тако касно? Respiratio 2017; 7 (1-2):231-4 (приказ случаја) 
                                                                                                         
                                                                                                                  0,75 x 2=1,5 бодова 
 
Хронична опструктивна болест плућа (ХОБП)  је најчешћа хронична плућна болест на 
свијету. Рано постављање дијагнозе је често узалудан напор, јер већина пацијената у 
раним стадијумима ХОБП није свјесна своје болести, не јавља се љекару, нема 
постављену дијагнозу и не лијечи се. Претпоставља се да већина пацијената у вријеме 
постављања дијагнозе има изгубљено 37% плућне функције. Најважнији фактор ризика 
за оболијевање од ХОБП-а је пушење, те програми за одвикавање од пушења могу 
смањити број обољелих. Такође, потребно је предузимати мјере за смањење излагања 
другим превентабилним факторима ризика (вањско и унутрашње загађење, излагање 
штетним честицама и гасовима и др.). Пацијенти са рано постављеном дијагнозом 
имају мањи морбидитет и морталитет повезан са ХОБП. Рано постављање дијагнозе на 
нивоу примарне здравствене заштите би било изводиво и финансијски оправдано, а 
увођење спирометријског тестирања на нивоу примарне здравствене заштите би било 
корисно за рану идентификацију и дијагностиковање пацијената са ХОБП.  
 
 
22.4.Станетић К, Кевић В, Станетић Б, Савић С, Станетић М. Пацијент са пнеумонијом у 
општој популацији. Respiratio 2017; 7 (1-2):235-7 (приказ случаја) 
 
                                                                                                                           0,50 x 2=1 бод 
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Пнеумонија у општпј популацији је инфекција плућног паренхима која може бити 
узрокована различитим врстама бактерија, укључујући микоплазме, хламидије и рикеције; 
затим вирусима, гљивицама и паразитима. Пнеумонија није једна болест, већ група 
специфичних инфекција, гдје свака инфекција има различиту епидемиологију, патогенезу, 
клиничку слику и клинички ток болести. Пнеумоније у општој популацији се јављају код 
особа у нормалном животном окружењу или се дијагностикују до 48 сати након 
хоспитализације. Пнеумоније у општој популацији су релативно честа болест због које се 
пацијенти јављају породичном љекару. Већину пацијената са пнеумонијом у општој 
популацији може лијечити породични доктор. Међутим, један дио пацијената захтијева 
упућивање на консултативни преглед специјалисти пулмологу или у тежим случајевима 
хоспитализацију. Постављање дијагнозе и лијечење пацијената се у већини случајева 
проводи у примарној здравственој заштити. Улога породичног љекара је изузетно велика 
не само у постављању дијагнозе и лијечењу, већ и у правилној тријажи и упућивању 
пацијената на виши реферални ниво у складу са индикацијама.  
 
 

23.Рад у зборнику радова са међународног стручног скупа 
 
 
23.1.Станетић К, Тешановић Г, Бургић Радмановић М. Заступљеност синдрома 
сагоријевања на послу љекара породичне медицине у Републици Српској. Пети 
међународни конгрес „Екологија, здравље, рад и спорт“. У: Црногорац Ч, Гаврић Ж, 
Голубовић С, Данојевић Д, уредници. Зборник радова. Бања Лука. 06-09.09. 2012;404-13 
(стручни рад) 

                                                                                                                                              3 бода  
 
Синдром сагоријевања на послу (engl. burnout syndrome) је одговор на дуготрајне хроничне 
емоционалне и међуљудске стресоре који су повезани са радним мјестом. Настаје као 
посљедица неусаглашености односа запослених људи са једне стране и радне средине са 
друге стране. Дефинише се као хронични радни стрес који укључује три димензије: 
осјећај емоционалне исцрпљености, негативан приступ у пружању услуга 
(деперсонализација) и осјећај смањеног личног задовољства. Љекари су једна од 
професија са највећим ризиком за оболијевање од овог синдрома. Циљ рада је био 
испитати заступљеност стреса и синдрома сагоријевања на послу у све три компоненте 
код љекара породичне медицине у Републици Српској. Истраживање је проведено 
анкетирањем 192 љекара породичне медицине у Републици Српској у периоду од 
01.фебруара до 30.априла 2010.године. У установама у којима је провођено истраживање 
анкетни упитник је понуђен свим запосленим љекарима који су попуњавали: анкетни 
упитник за самопроцјену стреса (Girdin, Everly, Dusek, 1996)   и   Maslach Burnout 
Inventory (MBI), који су допуњени подацима о доби, полу, дужини радног стажа, начину 
рада и степену образовања.  Преваленција љекара са високим нивоом стреса је била 
79,2%. Висок ниво емоционалне исцпљености имало је 51,6%; висок ниво 
деперсонализације 20,3%; низак ниво личног задовољства имало је 43,7% анкетираних 
љекара. Љекари породичне медицине у Републици Српској показали су висок ниво стреса и 
висок ниво синдрома сагоријевања на послу на све три субскале. Између резултата нашег 
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истраживања и других истраживања у земљама у окружењу, Европи и свијету нису 
нађене значајне разлике.  
 
 
23.2.Савић С, Станетић К, Тешановић Г, Станетић Б. Саопштавање лоших вијести код 
пацијената са малигном болешћу. Шести међународни конгрес „Екологија, здравље, рад и 
спорт“. У: Црногорац Ч, Гаврић Ж, Голубовић С, Данојевић Д, уредници. Зборник радова. 
Бања Лука. 05-08.09.2013; 388-95. (стручни рад) 
 
                                                                                                              0,75x 3= 2,25 бодова 
 
Саопштавање лоших вијести је вјештина која подразумијева „Шест корака 
саопштавања“: прикупљање информација од пацијента, обезбјеђење приватности при 
саопштавању, пренос медицинских информација, пружање подршке пацијенту 
тј.емпатијски одговор на пацијентове емоције, наставак сарадње са пацијентима и/или 
породицом и израда стратегије или плана лијечења у будућности. Циљ рада је био 
испитати реакцију пацијената на саопштавање лоше вијести према Buckman- овом 
протоколу. Истраживање је проведено у Едукативном центру породичне медицине Дома 
здравља Бања Лука у периоду од 01.03. – 01.04.2013.године. Испитаници су бирани 
користећи електронски програм „dr Medic“. Из регистра пацијената за малигне болести 
изабрано је 40 пацијената из два тима породичне медицине. Анкетни упитник је креиран 
према Buckman- овом протоколу. Анкетирање се проводило понедељком, сриједом и 
петком, након писменог пристанка пацијената за учешће у истраживању. Од укупног 
броја испитаника 40 са различитим малигним болестима, њих 19 (47,5%) је било мушког 
и 21 (52,5%) женског пола. Научесталија малигна болест је била карцином дојке код 11 
(27,5%) испитаника. Када су сазнали за дијагнозу малигне болести највећи број 8 (20%) 
испитаника је било „шокирано“, 7 (17,5%) се уплашило и осјећало се лоше. Највећи број 
37 (92,5%) је навео да је љекар имао добољно стршљења да објасни све о његовој 
болести. На наставак лијечења је пристало 39 (97,5%) испитаника, а расположење је код 
22 (55%) испитаника било осредње. Највећи број испитаника 26 (65%) је навело да не 
помишља на суицид, док 34 (85%) испитаника није било љуто на љекара који му је 
саопштио лошу вијест. Саопштавање дијагнозе малигне болести код испитаника изазива 
шок, страх и уплашеност, те захтијева да добро едуковани здравствени професионалци 
опрезно, поступно и емпатијски саопште лошу вијест.  
 
23.3.Ђаковић М, Станетић К, Савић С. Процјена квалитета живота пацијената обољелих 
од дијабетес мелитуса тип 2 и дегенеративног реуматизма. Седми међународни конгрес 
„Екологија, здравље, рад и спорт“. У: Црногорац Ч, Гаврић Ж, Голубовић С, Данојевић Д, 
уредници. Зборник радова.  Бања Лука. 21-23.05.2015; 246-53 (стручни рад) 
 

                                                                                                                      3 бода  
 
Унапређење здравствене заштите становништва резултирало је повећањем очекиваног 
трајања живота. Самим тим порасла је инсиденција и преваленција броја обољелих од 
хроничних обољења. Дијабетес мелитус тип 2 (DMT2)  је обољење које већ одавно 
поприма епидемијске размјере. Дегенеративни реуматизам (ДР) је обољење које битно 
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ограничава пацијената у смислу ограничене покретљивости и бола. Обе групе болести 
значајно утичу на кавлитет живота пацијената. Циљ рада је испитати квалитету 
живота пацијената обољелих од дијабетес мелитус тип 2 и дегенеративног реуматизма 
и упоредити добијене резултате. Истраживање је проведено методом анкетирања 
пацијената обољелих од дијабетеса и дегенератибног реуматизма. За анкетирање је 
коришћен анкетни упитник SF-36 за процјену квалитета живота и анкетни упитник са 
социодемографским подацима. За учешће у истраживању формирани су слиједећи улазни 
критеријуми: 1. Група – пацијенти обољели од DMT2 без коморбидитета који могу 
значајно утицати на квалитет живота и 2. Група – пацијенти са ДР без коморбидитета 
који могу значајно утицати на квалитет живота. Истраживањем су обухваћени 
пацијенти старосне доби од 45 до 75 година регистровани у једном тиму породичне 
медицине. Истраживањем је обухваћено 60 пацијената, 30 у групи обољелих од DMT2 и 
30 у групи обољелих од ДР. Мушког пола је било 27 (45%), а жанског 33 (55%). Нађена је 
статистички значајна разлика код група ових испитаника у областима физичког 
фунционисања (p=0.000), ограничења активности због физичких проблема 
(p=0.000),ограничења активности због емоционалних проблема (p=0.015), енергија/замор 
(p=0.005) и болови (p=0.000). У свим наведеним областима функционисања лошији 
резултат су имали обољели од дегенеративног реуматизма. Сумарни резултати 
физичког функционисања (p=0.000) и сумарни резултати менталног фунционисања 
(p=0.017) показали су да група обољелих од дегенеративног реуматизма има значајно 
лошије функционисање у односу на групу пацијената обољелих од дијабетеса. Пацијенти 
обољели од дијабетеса су све области функционисања оцијенили са високом оцјеном, 
осим општег здравственог стања. Квалитет живота пацијената обољелих од 
дегенеративног реуматизма је значајно лошији у односу на квалитет живота обољелих 
од DMT2. 

 

23.4.Кевић В, Станетић К, Савић С. Анализа резултата превентивних прегледа из 
програма превенције масовних незаразних болести. Седми међународни конгрес 
„Екологија, здравље, рад и спорт“. У: Црногорац Ч, Гаврић Ж, Голубовић С, Данојевић Д, 
уредници. Зборник радова. Бања Лука. 21-23.05.2015; 362-7. (стручни рад) 

                                                                                                                     3 бода  
 
Превенција хроничних незаразних болести подразумијева усвајање здравсих животних 
навика, те утврђивање и сузбијање фактора ризика код особа које се јављају у амбуланту 
породичне медицине (гојазност, пушење, хипертензија, хиперлипидемија, повећане 
вриједности шећера у крви). Истраживање је проспективно и проведено је у периоду од 
01.01. до 31.12.2013.године у три тима породичне медиицне у ЈЗУ Дом здравља Бања 
Лука.. Подаци су добијени из приручних регистара пацијената којима је урађен 
превентивни преглед у склопу Програма превенције масовних незаразних болести. 
Анализирано је постојање пет најчешћих фактора ризика за масовне незаразне болести: 
пушење, гојазност, крвни притисак, шећер и холестерол у крви. Свим пацијентима је 
идентификован пушачки статус и одређен индекс тјелесне масе (BMI).  Код грађана који 
не болују од хипертензије измјерен је крвни притисак, а испитаници који су имали 
индикацију су упућени на мјерење шећера у крви и укупног холестерола. У периоду 
истраживања урађено је 343 превентивна прегледа грађана старости од 18 до 65 година. 
Мушког пола је било 133 (38,78%), а женског пола 210 (61,22%) испитаника. Највећи број 
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испитаника 142 (41,4%) је имало нормалну тјелесну масу са BMI ≤ 25,0 kg/м2; 
прекомјерну тјелесну масу са BMI 25,1 -29,9 kg/м2 je имало 110 (32,0%), a гојазних са  BMI  
30,0 -39,9 kg/м2 је било 87 (25,36%), док је 4 (1,17%) испитаника имало тешку гојазност. 
Активних пушача је било 102 (29,74%). Од укупно 319 испитаника којима је измјерен 
крвни притисак, њих 39 (12,23%) је имало повишен крвни притисак >140/90 mmHg. У 
групи испитаника којима је одређена вриједност шећера у крви њих 42 (31,11 %) су имали 
повишене вриједности ŠUK >6,1 mmol/L. Од укупно 138 испитаника којима је одређена 
вриједност укупног холестерола, повишене вриједности > 5,2 mmol/l имало је 85 (61,6%). 
Најважнији фактори ризика у испитиваној популацији су гојазност и повишена 
вриједност укупног холестерола. Породични доктор има важну улогу у откривању и 
сузбијању фактора ризика за оболијевање  од масовних незаразних болести.  
  
23.5.Савић С, Станетић К, Рикић Илић О. Примјена инхибитора протонске пумпе у 
терапији гастроезофагеалне рефлуксне болести. Седми међународни конгрес „Екологија, 
здравље, рад и спорт“. У: Црногорац Ч, Гаврић Ж, Голубовић С, Данојевић Д, уредници. 
Зборник радова. Бања Лука. 21-23.05.2015; 647-52. (стручни рад) 

                                                                                                                        3 бода  
 
Гастроезофагеална рефлуксна болест (GERB) настаје као посљедица рефлукса 
желудачне киселине у једњак, моторне дисфункције желуца или висцералне 
преосјетљивости. Велики број клиничких студија у терапији GERB-а дају предност 
инхибиторима протонске пумпе (IPP), у односу на H2 блокаторе. Циљ рада је био 
утврдити ефикасност терапије IPP у испитаника који су претходно користили H2 
блокаторе и/или антациде. Истраживање је проспективно-дескриптивна истраживачка 
студија, проведена на испитаницима регистрованим у десет тимова породичне медицине 
Дома здравља Бања Лука, у периоду од 01.октобра до 31.децембра 2012.године. Подаци су 
прикупљани у валидирани „The GerdQ self-assessment questionnaire“ на почетку и на крају 
истраживања. Сви испитаници су након акетирања преведени на IPP и заказан им је 
контролни преглед за два мјесеца. Том приликом попуњен је дио упитника који се односио 
на субјективне симптоме испитаника. Од 120 испитаника  52(43,3%) је био мушког и 68 
(56,7%) женског пола. У добној групи од 24 -35 година било је 25 (20,8%) испитаника, а од 
36 до 47 година 27 (22,5%), од 48 – 59 година 29 (24,2%), од 60  - 71 годину 28 (23,3%)  и у 
добној групи од 72 до 84 године било је 11 (9,2%) испитаника. На почетку истраживања 
најзаступљенији лијекови у терапији GERB-а  били су антациди код 40 (33,3%) 
испитаника, H2 блокатори код 22 (18,3%) испитаника, комбинација антацида и H2 
блокатора код 10 (8,3%) испитаника, док IPP нису примјењивани. Након увођења 
двомјесечне примјене IPP, према „The GerdQ self-assessment questionnaire“ редукција свих 
симптома је била статистички значајна (p=0.05): симптоми жгаравице су редуковани са 
75,8% на 5,8% испитаника, симптоми регургитације са 41,6% на 5%, симптоми бола у 
желудцу са 62,5% на 4,1%, симптоми мучнине са 40% на 1,7% и симптоми несанице са 
30% на 0,9%. Конзумација кафе је била заступљена код 109 (90,8%) испитаника, 
конзумација цигарета код 42 (35%) испитаника, употреба зачина код 48 (40%) 
испитаника, а употреба алкохола код 29 (24,2%) испитаника. Позитиван налаз 
Helicobacter pilory нађен је код 24 (70,5%) испитаника. Употреба IPP у терапији GERB-а  
довела је до побољшања клиничке слике и значајне редукције симптома болести, што 
указује да су IPP супериорнији у односу на H2 блокаторе и/или антациде.  
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23.6.Савић С, Станетић К, Алексић С. Повезаност хипотиреозе и кардиоваскуларних 
болести. Седми међународни конгрес „Екологија, здравље, рад и спорт“. У: Црногорац Ч, 
Гаврић Ж, Голубовић С, Данојевић Д, уредници. Зборник Радова. Бања Лука. 21-
23.05.2015; 653-8. (стручни рад) 

                                                                                                                    3 бода  
 
Хипотиреоза настаје као посљедица недостатка биолошки активних хормона на 
ткивном нивоу или неспососбност ткива да користи тироидне хормоне. Посљедица је  
примарног поремећаја у штитној жлијезди (98% случајева) и осталих узрока (2%) 
случајева. Дијагностиковану хипотиреозу у САД има око 1,7% популације, док 13,7% има 
субклиничку хипотиреозу. Циљ рада је био утврдити заступљеност кардиоваскуларних 
болести код пацијената са хипотиреозом, те најчешће прописиване лијекове и факторе 
ризика за присутне коморбидитетне кардиоваскуларне болести. Истраживање је 
проспективно-дескриптивна студија, проведена у периоду од 01.јануара до 31.марта 
2013.године у десет тимова породичне медицине Дома здравља Бања Лука. У 
истраживање је укључен сваки други пацијент  са дијагнозом хипотиреозе. За потребе 
истраживања подаци су добијени анкетирањем пацијената и из електронских 
здравствених картона. Од 120 испитаника са хипотиреозом женског пола је било 113 
(94%), а мушког пола 7 (6%). Хиперлипопротеинемију имао је највећи број испитаника 82 
(68,3%), артеријску хипертензију 60 (50,9%), ангину пекторис 16 (13,3%), поремећаје 
срчаног ритма 10 (8,3%), а инфаркт миокарда није имао ни један испитаник. Најчешће 
прописиваи лијекови за лијечење кардиоваскуарних болести су били бета блокатори код 
29 (24,2%), АЦЕ инхибитори и комбинација АЦЕ инхибитор + диуретик  били су 
подједнако прописивани код 26 (21,7%) пацијената, статини код 23 (19,2%) пацијената, 
коронарни вазодилататори код 13 (10,8%), калцијумови антагонисти код 12 (10,0%), 
антиаритмици код 7 (5,8%), диуретици код 5 (4,2%) испитаника. Активних пушача је 
било 13 (10,8%), а бивших пушача 35 (29,2%). Највећи број 58 (48,3%) испитаника није 
имало никакву физичку активност, физичку активност два до три пута седмично имала 
су 52 (43,3%) испитаника, док је свакодневну физичку активност имало 10 (8,3%) 
испитаника. Повремено је 50  (43,3%) испитаника конзумирало алкохол, а свакодневно 2 
(1,6%). Свакодневи стрес је био присутан код 39 (32,5%), повремени стрес код 72 (60%), 
а без стреса је било 9 (7,5%) испитаника. Значајна заступљеност  кардиоваскуларних 
болести и ризичних фактора код пацијената са хипотиреозом указује на потребу 
ефикасне медикаментозне терапије хипотиреоидизма у циљу постизања метаболичке 
контроле болести, али и свакодневне примјене промотивних и превентивних мјера у циљу 
редукције придружених ризико фактора за оболијевање од кардиоваскуларних болести.  
 
 
23.7.Пилиповић Броћета Н, Станетић К, Петровић В, Савић С, Тешановић Г. Процјена 
информисаности жена о значају папа теста. Осми међународни конгрес „Екологија, 
здравље, рад и спорт“. У: Црногорац Ч, Гаврић Ж, Голубовић С, Данојевић Д, уредници. 
Зборник радова. Бања Лука.19 -21.05.2016; 295-300. (стручни рад) 
 
                                                                                                                  0,5x 3 = 1,5 бодова 
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Карцином грлића матернице је један од најчешћих малигних тумора у свијету. Породични 
доктори у Републици Српској препоручују папа тест за жене у доби од 25-60 године 
једном у три године. Циљ овог рада је процјена знања и ставова пацијенткиња 
регистрованих у Едукативном центру породичне медицине Дома здравља Бања Лука о 
значају папа теста и превенцији карцинома грлића матернице. Анкетиране су особе 
женског пола старости изнад 18 година, регистроване у четири тима породичне 
медицине у Едукативном центру породичне медицине Дома здравља Бања Лука, а које су 
долазиле у амбуланте породичне медицине понедељком у периоду од 01.12.2009. до 
31.01.2010.године и у периоду од 01.12.2014. до 31.01.2015.године. Узорак из 2009/10. 
године сачињавала је 381, а у другомм периоду 530 испитаница. Анкетни упитник је 
креиран за потребе овог истраживања. Резултати показују да је већи број жена урадило 
папа тест у другом периоду истраживања. Највећи број испитаница је у оба периода 
истраживања добило савјет да уради папа тест од породичног доктора или особе из 
приватног живота. Испитивањем разлога због којих је потребно урадити папа тест, у 
оба периода истраживања, највећи број пацијенткиња је навело рано откривање 
карцинома грлића матернице. Пораст нивоа информисаности директно утиче на 
успјешност провођења скрининг програма за спречавање и рано откривање карцинома 
грлића матернице, што има дугорочан ефекат на здравствено стање популације.  
 
                                                                                                                           24,75 бодова 
 

24. Радови у зборнику радова међународног и националног скупа, штампани у 
апстракту 

 
24.1. Stanetić K, Tešanović G. The prevalence of burnout syndrome in the family medicine 
physicians in the Republic of Srpska. XVIII Wonca Europe Conference, Book of abstracts (CD-
Room), Vienna, Austria, July 2012. 
                                                                                                                                      0 бодова 
24.2. Savić S, Tešanović G, Stanetić K, Babić M, Pejović O. Frequency of depression in two 
ambulance of family medicine Primary health care center Prijedor and Trebinje, BiH. XVIII 
Wonca Europe Conference, Book of abstracts (CD-Room), Vienna, Austria, July 2012. 
                                                                                                                                   0 бодова 
 
24.3. Marković B, Stanetić K, Savić S, Šukalo M, Kremenović Z, Tešanović G. Assessment of 
risk for falls in elderly. International conference on trauma and injury prevention. Book of 
abstracts, Zenica, 5-8 septembar 2012. 
                                                                                                                                    0 бодова 
24.4. Станетић К, Савић С, Тешановић Г, Станетић Б. Утицај дијабетесне 
полинеуропатије на квалитет живота пацијената са дијабетес мелитусом тип 2. 1. Конгрес 
дијабетолога Републике Српске са међународним учешћем. Бања Лука 21-24.03.2013; 188-
9. 
                                                                                                                                    0 бодова 
 
24.5. Петровић В, Лулић Д, Марјановић Золак Ј, Станетић К, Савић С, Тешановић Г. 
Појава депресивности код пацијената са дијабетес мелитусом тип 2. 1. Конгрес 
дијабетолога Републике Српске са међународним учешћем. Бања Лука 21-24.03.2013; 210-
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11. 
                                                                                                                                       0 бодова 
24.6. Станетић К. Улога специјалисте породичне медицине у вођењу обољелог од 
дијабетеса тип 2. 1. Конгрес дијабетолога Републике Српске са међународним учешћем. 
Бања Лука 21-24.03.2013; 134-5. 
                                                                                                                                       0 бодова 
24.7. Stanetić K, Savić S, Tešanović G. Quality of life in patients with type 2 diabetes mellitus. 
20th World Conference WONCA 2013 Prague. Book of abstracts. Prague. Chech Republic. 25-
29 June 2013;123. 
                                                                                                                                    0 бодова 
24.8. Думановић И, Станетић К. Процјена фактора ризика код пацијената са 
хипертензијом. 3.Конгрес доктора медицине Републике Српске са међународним 
учешћем. Зборник сажетака и изабраних радова у цјелини. Бања Врућица, Теслић, 07 -
10.11.2013;14.  
                                                                                                                                    0 бодова 
24.9. Savić S, Stanetić K, Tešanović G. Aplication of proton pump inhibitors in therapy of 
gastrointestinal reflux disease. 19th WONCA Europe Conference. Book of abstracts. Lisbon, 
Portugal. 2-5 July 2014;451. 
                                                                                                                                    0 бодова 
24.10. Stanetić K, Savić S, Ćetković D. The usage of benzodiazepines in primary care patients. 
19th WONCA Europe Conference. Book of abstracts. Lisbon, Portugal. 2-5 July 2014;452. 
                                                                                                                                     0 бодова 
24.11. Zubić M, Marković B, Stanetić K, Tešanović G. Anxiety disorders in patients with 
cancer. 19th WONCA Europe Conference. Book of abstracts. Lisbon, Portugal. 2-5 July 2014; 
565. 
                                                                                                                                     0 бодова 
 
24.12. Juričević D, Juričević N, Marković B, Stanetić K, Tešanović G. Depression and anxiety 
in patients with musculosceletal pain. 19th WONCA Europe Conference. Book of abstracts. 
Lisbon, Portugal. 2-5 July 2014;566. 
                                                                                                                                   0 бодова 
24.13. Juričević N, Juričević D, Marković B, Tešanović G, Stanetić K. Evaluation of working 
disability in patients with musculosceletal pain. 19th WONCA Europe Conference. Book of 
abstracts. Lisbon, Portugal. 2-5 July 2014; 566. 
                                                                                                                                    0 бодова 
24.14. Stanetić K, Dumanović I. Hyperthension as risk factor for acute cardiovascular events. 
19th WONCA Europe Conference. Book of abstracts. Lisbon, Portugal. 2-5 July 2014;597. 
                                                                                                                                    0 бодова 
4.1.15. Stanetić K, Pilipović Broćeta N. Anticoagulant therapy in prevention of stroke and 
pulmonary embolism. 4h Conference AGPFMSEE, Abstract book. Ljubljana 2015;84. 
                                                                                                                                  0 бодова 
24.16. Đakovic M, Stanetić K. Quality of life patients with type 2 diabetes mellitus and patients 
with osteoarthritis. 20th WONCA Europe Conference. Book of abstracts. 22 -25. October 2015. 
Istanbul, Turkey. 
                                                                                                                                    0 бодова 
24.17. Stanetić K, Đajić B, Šiljegović O. Impact of obesity on the level of glycemic control in 
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type 2 diabetic patients. 21th WONCA Europe Conference. Book of abstracts.15-18 June 2016. 
Copenhagen. Denmark. 
                                                                                                                                  0 бодова 
24.18.Stanetić K, Đajić B, Šiljegović O. Quality of life patients with benign prostatic 
hyperplasia. 21th WONCA Europe Conference. Book of abstracts.15-18 June 2016. Copenhagen. 
Denmark. 
                                                                                                                                   0 бодова 
24.19. Станетић К, Кевић В, Савић С, Тешановић Г. Утицај микро и макроваскуларних 
компликација на квалитет живота пацијената са дијабетес меллитус-ом тип 2. 2.Конгрес 
ендокринолога и дијабетолога Републике Српске са међународним учешћем. Бања Лука. 
09-12.03.2017. стр.97. 
                                                                                                                                    0 бодова 
24.20. Савић С, Стојковић Б, Бошњак Ж, Тешановић Г, Станетић К. Финдриск упитник 
као метода скрининга дијабетес мелитуса типа 2 на примарном нивоу здравствене 
заштите. 2.Конгрес ендокринолога и дијабетолога Републике Српске са међународним 
учешћем. Бања Лука. 09-12.03.2017. стр. 123. 
                                                                                                                                  0 бодова 
24.21. Савић С, Станетић К, Митровић Ј, Бејзурић И, Јанковић С, Волаш Тиворац М. 
Процјена степена гликорегулације и квалитета самоњеге обољелих од дијабетес мелитус-а 
тип 2. 2.Конгрес ендокринолога и дијабетолога Републике Српске са међународним 
учешћем. Бања Лука. 09-12.03.2017. стр. 122. 
                                                                                                                                   0 бодова 
24.22. Пећанац Ж, Шормаз Љ, Цвијетић Ж, Станетић К, Бандука Т. Анализа утицаја 
метаболичког синдрома на појаву исхемијске болести срца. 2.Конгрес ендокринолога и 
дијабетолога Републике Српске са међународним учешћем. Бања Лука. 09-12.03.2017. стр. 
140. 
                                                                                                                                   0 бодова 
24.23. Шиљеговић О, Станетић К, Ђајић Б. Испитивање утицаја гојазности на 
гликорегулацију код пацијената обољелих од дијабетеса тип 2. 2. Конгрес ендокринолога 
и дијабетолога Републике Српске са међународним учешћем. Бања Лука. 09-12.03.2017. 
стр. 145. 
                                                                                                                                     0 бодова 
24.24.  Ђаковић М, Станетић К. Како дијабетес мелитус тип 2 и дегенеративни 
реуматизам утичу на квалитету живота обољелих. 2. Конгрес ендокринолога и 
дијабетолога Републике Српске са међународним учешћем. Бања Лука. 09-12.03. 2017. 
стр. 156. 
                                                                                                                                    0 бодова 
 
24.25. Станетић К, Кевић В, Савић С, Тешановић Г. Процјена квалитета живота 
пацијената обољелих од дијабетес меллитус-а тип 2.  2. Конгрес ендокринолога и 
дијабетолога Републике Српске са међународним учешћем. Бања Лука. 09-12.03.2017. 
стр.135. 
                                                                                                                                    0 бодова 
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25.Реализован међународни пројекат у својству сарадника на пројекту 
 

5.1. Пројекат „Developing and Advancing Modern Sustainable Public Health 
Strategies, Capacities and Services to Improve Population Health in Bosnia and 
Herzegovina“ – Cardiovascular Diseases Risk Assessment and Management 
(CVRAM). Swiss Agency for Development And Cooperation (SDC), World Health 
Organization (WHO); jуни 2016-jуни 2017. Косана Станетић. 
предавач/едукатор.  

 
                                                                                                                         3 бода 

 
26.Реализован национални стручни пројекат у својству сарадника на пројекту 
 

26.1.Развојни пројекат „Диабетес мелитус 2010-2013. члан Координационог 
Комитета за борбу против шећерне болести. Министарство здравља и 
социјалне заштите Републике Српске. 

1 бод 
 

26.2.Пројекат „Програм додатне едукације из породичне медицине за 
медицинске сестре/техничаре Републике Српске“. Универзитет у Бањој 
Луци. Медицински факултет, Катедра породичне медицине. Бања Лука, 
2013. Косана Станетић. предавач/едукатор. 

1 бод 
 

26.3.„Диабетес мелитус 2015“, Министарство здравља и социјалне заштите 
Републике Српске. „Diabetes mellitus 2015“, Mинистарство здравља и 
социјалне заштите Републике Српске. 

1 бод 
 

26.4.„Диабетес мелитус 2016“, Министарство здравља и социјалне заштите 
Републике Српске. „Diabetes mellitus 2016“, Mинистарство здравља и 
социјалне заштите Републике Српске (едукација о хипогликемијама). 

1 бод 
 

26.5.Процјена квалитета гликорегулације и присуства васкуларних 
комликација у особа шећерном болешћу у Републици Српкој. Mинистарство 
здравља и социјалне заштите Републике Српске.2014.године 

1 бод 
 

26.6.Пројекат „Јачање сестринства у Босни и Херцеговини“ (Strengthening 
Nursing in Bosnia and Herzegovina – ProSes), Фондација – FAMI, 
Универзитетска болница у Женеви (HUG), Институт сестинских наука 
Универзитета у Базелу (INS); 2016. Косана Станетић, предавач/едукатор за 
медицинске сестре/техничаре.  

1 бод 



45 
 

 
26.7.Пројекат „ Едукација тимова породичне медицине са циљем смањења 
стигме и дискриминације према лицима са менталним поремећајима“, 
Удружење „Заједно“ – удружење за подршку породицама, лицима и 
заједници у менталном здрављу, Бања Лука, септембар-новембар 
2016.године. 

1 бод 
 
 

27.Остале професионалне  активности на Универзитету и ван 
Универзитета које доприносе повећању угледа Универзитета 

 
27.1.Предавач на симпозијуму „Дијабетесна нефропатија у Републици Српској“  са темом 
„Улога специјалисте породичне медицине у дијагностици и третману дијабетесне 
нефропатије“, Бања Лука, јуни, 2013. године 

2   бода  
 

27.2. Предавач на „Другом конгресу друштва наставника опште/обитељске медицине са 
међународним судјеловањем“ са темом Збрињавање болесника са шећерном болешћу у 
Републици Српској, Хотел Антуновић, Загреб, 10.03. -12.03.2011.године. 
                                                                                                                                       2 бода 
 
27.3. Предавач на стручном скупу „Породична медицина данас“, Медицински факултет у 
Фочи у сарадњи са Удружењем доктора породичне медицине Републике Српске, Фоча, 
18.05.2016.године.  
                                                                                                                                       2 бода 
 
27.4. Предавач на стручном семинару „Подучавање студената у амбулантама 
породичне/обитељске медицине“ са темом „Искуства из практичне наставе: Медицински 
факултет Бања Лука. Сарајево, 07.октобар 2015.године 
 

                                                                                                                                  2 бода 
27.5.Предавач на стручном скупу поводом обиљежавања „Свјетског дана породичне 
медицине“ са темом „Стрес и релаксационе технике“, Етно село „Станишић“, Бијељина, 
16.05.2014.године.   
                                                                                                                                        2 бода 
 
27.6. Рецензент за „Водич за превенцију, дијагнозу и третман Лајмске болести“ аутора 
Лучић Самарџија Весне и Рогановић Татјане, Институт за јавно здравство Републике 
Српске. Народна и универзитетска библиотека Републике Српске. Бања Лука; 2013. 
 

2 бода 
 
27.7. Рецензент за научну монографију „Геронтологија данас“ уредника Проф.др Милана 
Кулића и Проф.др Маје Рачић, Универзитет у Источном Сарајеву, Медицински факултет у 
Фочи. Народна и универзитетска библиотека Републике Српске. Бања Лука; 2014.  
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                                                                                                                                          2 бода 
 
27.8. Предавач на стручном скупу „Дијабетес, гојазност и метаболички синдром“ са темом 
„Могућности превенције гојазности“, Бања Лука 26-27 јуни 2015.године 
                                                                                                                                          2 бода 
 
27.9. Предавач на стручном скупу „Обструктивни иктерус: Национални консензус 
дијагнозе и терапије“ са темом „Приступ пацијенту са иктерусом у примарној 
здравственој заштити“.  Бања Лука, 24.април 2015.године. 
                                                                                                                          2 бода 
 
 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                       52,75 бодова 

 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА НАУЧНЕ, ОБРАЗОВНЕ И СТРУЧНЕ 
АКТИВНОСТИ  ПРИЈЕ И ПОСЛИЈЕ ПОСЉЕДЊЕГ ИЗБОРА: 330,25  
 

Дјелатност Прије посљедњег 
избора 

Послије 
посљедњег 
избора 

УКУПНО 

Научна 
дјелатност 
кандидата 

54 бода 123,55 бодова  177,55 бодова 

Образовна 
дјелатност 
кандидата 

16,35 бодова 70,1 бодова 84,45 бодова 

Стручна 
дјелатност 
кандидата 

13,5 бодова 52,75 бодова 66,25 бодова 

УКУПНО 83,85 бода 246,4  бода 330,25 бодова 
 
 
 

III. АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА, ПЕДАГОШКА-НАСТАВНА И 
СТРУЧНА АКТИВНОСТ 

Др Косана Станетић је доцент на Катедри породичне медицине Медицинског факултета 
Универзитета у Бањој Луци. Дипломирала је 1984.године на Медицинском факултету у 
Бањој Луци. Специјализацију из опште медицине завршила 1993.године на Медицинском 
факултету у Београду,  специјализацију из породичне медицине 2002.године, 
магистрирала 2007.године, докторирала 2012.године.  Бирана је за асистента на Катердри 
породичне медицине на Медицинском факултету у Бањој Луци 2001.године, 2007.године 
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је бирана у звање вишег асистента а 2012.године у звање доцента. Укључена је у наставни 
процес на студијским програмима Медицина (Породична медицина) и Здравствена њега 
(Њега у примарној здравственој заштити и породици). Од 2001.гоидне је укључена у 
процес практичне наставе и извођења теоретске наставе за специјализанте породичне 
медицине. Од 2012.године одржава и теоретску наставу на предметима Породична 
медицина и Њега и примарној здравственој заштити и породици. Била је предавач у 
Програму додатне едукације за љекаре и  медицинске сестре/техничаре (Program of 
Additional Training- PAT) у оквиру едукације за рад у породичној медицини, предавач на 
стручним скуповима у земљи и иностранству, предавач у пројекту Свјетске здравствене 
организације  Cardio-Vascular Risk Assessment and Management- CVRAM и у пројекту 
„Јачање сестринства у заједници у БиХ“.  
Учествовала је у бројним едукацијама у земљи и иностранству: 15th International Bled 
Course (Learning and Teaching about comorbidity in General/Family Practice), Kranjska Gora 
2005.godine; Third EURACT Assessment Course for Teachers in Family Medicine, Faro 
Algrave, Porugal, 2009. Godine; Inter University Centre Dubrovnik, Training of Teachers in 
General /Family Practice „Role of Arts in GP/FM Education“, 2007.godine; Observatory Venice 
Summer School on „Primary care:innovating for integrated, more effective care“, Venice, Italy, 
2016.godine; Школа ултразвука штитасте жлезде, Златибор, 2017.године; TIPS (Teaching 
Improvement Project System), Faculty Development School of Medicine, Queen's University 
Canada, 2003.godine; Leonardo EURACT Course for Trainers in Family Medicine, Бања Лука, 
2008.године; Introduction to Clinical Research and Principles of Good Clinical Practice, Бања 
Лука, 2008.године; серију радионица које је за специјалисте породичне медицине 
организовао Queen's University Canada и бројне друге едукације.  
У току свог рада на Медицинком факултету континуирано објављује радове у домаћим 
часописима и на научним скуповима, као и у иностранству. Учествовала је у изради 
водича за клиничку праксу за љекаре породичне медицине: „Диабетес мелитус“, „Хипо и 
хипертиреоза“, „Цервикални синдром“, „Реуматоидни артритис“, „Брзи водич за третман  
шећерне болести“, „Клинички протокол за терапију спољном портабилном пумпом“, 
коатор за приручник „Вјештине клиничке процјене“, уџбеник за студенте VI године 
Медицинског факултета „Породична медицина“, аутор научне монографије „Превенција у 
раду породичног љекара“. Учествовала је у бројним пројектима у земљи, члан 
координационог комитета за борбу против шећерне болести. 
Стечена знања користи за унапређење и побољшање рада у примарној здравственој 
заштити, у раду са студентима, едукацији љекара на специјализацији из породичне 
медицине и другим едукација у којима учествује као предавач.  
 
 
У складу са Правилником о поступку и условима избора наставника и сарадника на 
Универзитету у Бањој Луци, Комисија је извршила бодовање и утврдила да кандидат др 
Косана Станетић, доцент је остварио прије посљедњег избора 83,85 бодова, а послије 
посљедњег озбора 246,4 бода, што је свеукупно 330,25 бодова. 
 
 

 
 
 



48 
 

 
ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

 
Доц. Др Косана Станетић је својим досадашњим научним, образовним и стручним радом 
значајно допринијела развоју Катедре породичне медицине, Медицинског факултета у 
Бањој Луци. 
У складу са Законом о високом образовању Републике Српске и Статутом Универзитета у 
Бањој Луци, којима су прописани услови за избор наставника, а на основу анализе научно-
истраживачког рада, образовне и стручне дјелатности кандидата Комисија констатује да 
др Косана Станетић, доцент,  испуњава услове за избор у више наставно звање. 
На основу претходно наведеног, Комисија једногласно и са задовољством предлаже 
Наставно-научном вијећу Медицинског факултета и Сенату Универзитета у Бањој Луци 
да др Косану Станетић, доцента, изабере у звање ванредног професора, за ужу научну 
област Породична медицина на Медицинском факултету Универзитета У Бањој Луци.  
 
 
 
                                                                                

 
 
 
У Бањој Луци, Фочи, 
Октобар 2017.године                                                                                             


