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1. УВОД 

Рад Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у 
Београду, у току 2015. године, остварен је у складу са постављеним циљевима и задацима, 
реализацијом предвиђеног плана и програма. 

Све активности на Медицинском факултету Војномедицинске академије Универзитета 
одбране у Београду у 2015. години, реализоване су у сагласности са Министарским 
упутствима за 2015. годину,  Наређењем о школовању кадра у МО и Војсци Србије у 
2014/2015. години и 2015/2016. години, другим наређењима Сектора за људске ресурсе и 
Управе за кадрове Министарства одбране, Годишњим планом Универзитета одбране, 
Планом рада Војномедицинске академије, Планом рада Медицинског факултета 
Војномедицинске академије и наређењем декана за организацију наставе у школској 
2014/2015. години и школској 2015/2016. години. Такође, активности Медицинског 
факултета Војномедицинске академије током 2015. године, одвијале су се у складу са 
основним стандардима и нормама у образовном систему, континуирано у свим областима 
рада, ослањајући се на јасну визију развоја и мисију Факултета. 

У области планираних и реализованих задатака у наставном процесу извршена је анализа 
годишњег програма рада Медицинског факултета Војномедицинске академије 
Универзитета одбране у Београду за школску 2014/2015. годину. Полазну основу за 
анализу били су постигнути резултати у реализацији наставно-образовног процеса, 
закључци и тежишни задаци Медицинског факултета Војномедицинске академије и 
Универзитета одбране у Београду. Поред основне делатности, обрађени су и проблеми 
материјалне подршке наставе, усавршавање наставника, сарадња, спортске  и остале 
активности кадета. Оцењен је квалитет извршених задатака уз примедбе и смернице за 
превазилажење уочених недостатака. У складу са општим актима Универзитета одбране у 
Београду и Медицинског факултета Војномедицинске академије, обрађене су све активно-
сти у области високог образовања на интегрисаним академским студијама медицине, 
специјалистичким академским студијама медицине и докторским академским студијама 
биомедицине, такође је обухваћена анализа научноистраживачког рада. 

1.1 Квалитативна реализација тежишних задатака 

У 2015. години реализовани су у потпуности следећи задаци: 

1. Настава на интегрисаним академским студијама медицине 

2. Настава на специјалистичким академским и докторским академским студијама  

3. Научноистраживачки рад 

4. Активности Наставно-научног Већа, Одбора Већа и Катедри 

5. Набавка уџбеника и наставне литературе 

6. Ваннаставне активности кадета 

7. Самовредновање образовног процеса 

8. Логистичка подршка 

9. Остале активности 

 

 



Делимично су реализовани следећи задаци: 

1. Набавка књига, уџбеника и помоћних уџбеника, као и адекватног школског прибора и 
другог потрошног материјала у функцији наставе; 

2. Осавремењивање рачунарске опреме и информационог система; обезбеђење услове за 
квалитетан самостални рад веб сајта Медицинског факултета Војномедицинске 
академије Универзитета одбране у Београду. 

Нису реализовани задаци: 

1. Даља реализација планираних истраживачких активности из 25 научноистраживачких 
пројеката, из циклусног периода 2013-2015, и 8 научноистраживачких пројеката, из 
циклусног периода 2015-2017. година, кроз обезбеђење планираних финансијских 
средстава и неопходне набавке по овом основу; 

2. Набавка средстава за извођење наставе препланираних за 2014. годину у склопу 
адаптација учионица, слушаоница и кабинета, и повећање учионичких и читаоничких 
капацитета. 

1.2 Тежишни задаци Медицинског факултета ВМА у 2015/2016. школској години 

1. Планирање, организација и извођење обавезне и изборне наставе према 
акредитованом студијском програму интегрисаних академских студија медицине;  

2. Планирање, организација и извођење наставе према акредитованим студијским 
програмима специјалистичких академских и докторских академских студија; 

3. Планирање, праћење и реализација испита према планираним и одобреним испитним 
роковима; 

4. Даља реализација планираних истраживачких активности из одобрених 
научноистраживачких пројеката, што подразумева и обезбеђење планираних 
финансијских средстава и неопходне набавке по овом основу;  

5. Публиковање научних и стручних радова са акцентом на публикацију у часописима 
са СЦИ листе; 

6. Набавка средстава за извођење наставе планираних за 2016. годину у склопу 
адаптација учионица, слушаоница и кабинета, и повећање учионичких и читаоничких 
капацитета; додатно опремање сала за вежбање и учионица намештајем, рачунарском 
опремом и другим училима; 

7. Осавремењивање рачунарске опреме и информационог система; обезбеђење услове за 
квалитетан самостални рад веб сајта Медицинског факултета Војномедицинске 
академије Универзитета одбране у Београду; 

8. Набавка књига, уџбеника и помоћних уџбеника, као и адекватног школског прибора и 
другог потрошног материјала у функцији наставе; штампање уџбеника и друге 
наставне литературе према плану;  

9. Акредитација нових студијских програма на академским докторским студијама; 

10. Одржавање редовних седница Наставно-научног већа,  редовних седница Одбора већа 
и Катедри; 

11. Спровођење кадетског вредновања квалитета студија и педагошког рада наставника; 

12. Даље унапређење услова живота и рада, са тежиштем на стварању што повољнијих 
услова за смештај и рад кадета. 



5 

 

Степен реализације наведених тежишних задатака биће приказан у оквиру анализе 
годишњег програма рада Медицинског факултета Војномедицинске академије 
Универзитета одбране у Београду за школску 2015/2016. годину. 
 

2. РАД ОРГАНА И ТЕЛА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ВМА  

2.1 Рад Савета Медицинског факултета Војномедицинске академије 

Савет Медицинског факултета Војномедицинске академије још увек није формиран, 
пошто Влада Републике Србије није именовала своје представнике, у складу са чланом 52. 
став 5. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 – 
аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12 и 89/13). С обзиром да је неопходно да 
Медицински факултет Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду има 
орган управљања док се не формира Савет Медицинског факултета Војномедицинске 
академије, послове органа управљања обавља Савет Војномедицинске академије. У складу 
са тим министар одбране је донео Решење о именовању председника и чланова Савета 
Војномедицинске академије („Службени војни лист“, број 8/12). Зоран Рогановић 
начелник клинике за неурохирургију Војномедицинске је именован за председника. 
Осталих 14 чланова је изабрало Наставно-научно веће Војномедицинске академије, у 
складу са чланом 7. став 3. Статута Војномедицинске академије („Службени војни лист“, 
број 24/00).  

2.2 Рад Наставно-научног већа Медицинског факултета Војномедицинске академије 

У току школске 2014/2015. године одржано је једанаест седница Наставно-научног већа 
Медицинског факултета Војномедицинске академије. Доношене су следеће одлуке: 

- усвојен годишњи план издавачке делатности у 2016. години; 

- одобрено склапање уговора о пословно-техничкој сарадњи са другим високошколским 
установама; 

- одобрена је израда докторских дисертација, одређени су ментори и комисије за њихову 
израду и одбрану, а одбрањено је пет докторских дисертација; 

- одобрено је ангажовање спољних наставника и сарадника;  

- формиран је Одбор за организовање и спровођење кадетског односно студентског 
вредновања; 

- иницирано расписивање конкурса за избор/реизбор у наставничка/сарадничка звања; 

- покренуте процедуре за избор у научна звања; 

- остала текућа питања из делокруга рада Наставно-научног већа, која се односе на 
разматрање молби, жалби и предлога за унапређење Медицинског факултета 
Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду и Војномедицинске 
академије у целини. 

Све одлуке донете на седницама Наставно-научног већа урађене су, дистрибуиране и 
архивиране. 
 



2.3 Рад Одбора за специјалистичке академске и докторске студије  

У току школске 2014/2015. године, Одбор за специјалистичке академске и докторске 
студије одржао је редовне седнице и разматрао следећа питања: 
- теме докторских дисертација; 
- реализација конкурса за упис лица из грађанства и пријем официра Војске Србије и 

војних службеника на докторске и специјалистичке академске студије; 
- праћење и анализа реализације докторских и специјалистичких академских студија; 
- образовање Комисије за идејне пројекте докторских дисертација; 
- друга текућа питања. 

2.4 Рад Одбора за научноистраживачку делатност 

У току школске 2014/2015. године, Одбор за научноистраживачку делатност одржао је 
редовне седнице и разматрао следећа питања: 
- утврђивање да ли кандидати испуњавају услове за стицање истраживачког или научног 
звања; 

- усвајање Извештаја о реализацији научноистраживачких задатака у 2014. години; 
- друга текућа питања. 

2.5 Рад Одбора за наставни кадар 

У току школске 2014/2015. године, Одбор за наставни кадар одржао је редовне седнице и 
разматрао следећа питања: 
- анализа предлога катедри за расписивање конкурса за избор у наставна и сарадничка 

звања; 
- праћење и анализа рада и успеха наставника и сарадника; 
- друга текућа питања. 

2.6 Рад Одбора за здравствене специјализације  

У току школске 2014/2015. године, Одбор за здравствене специјализације одржао је 
редовне седнице и разматрао следећа питања: 

- праћење и анализа реализације здравствених специјализација и других облика 
усавршавања санитетског кадра; 

- разматрање молби специјализаната за продужетак специјалистичког стажа, молбе лица 
за упућивање на здравствену специјализацију и друга статусна питања; 

- друга текућа питања. 

2.7 Рад Комисије за идејне пројекте и научноистраживачке задатке 

У току школске 2014/2015. године, Комисија за идејне пројекте и научноистраживачке 
задатке одржала је редовне седнице и разматрала следећа питања: 

- изношење стручног мишљења о ваљаности пројеката докторских дисертација и 
предлагање ментора за последипломске студије облика доктората за чије идејне 
пројекте је дато позитивно мишљење; 

- изношење стручног мишљења о ваљаности идејних пројеката новопријављених 
научноистраживачких задатака;  

- друга текућа питања. 
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У зимском семестру 2015/2016. године, Наставно-научно веће, Одбори и Комисија за 
идејне пројекте и научноистраживачке задатке, наставиле су рад према усвојеном Плану 
рада за 2015. годину, којим су осим редовних, предвиђене и следеће активности: усвајање 
предлога средњорочног и годишњег плана израде наставно-образовне литературе и 
издавачке делатности у 2016. години, усвајање плана и распореда извођења наставе, листе 
ментора и других докумената везаних за почетак школске 2015/2016. године Медицинског 
факултета ВМА, предлог плана промотивних активности о научноистраживачком раду, 
разматрање извештаја о спроведеном поступку вредновања квалитета студијских 
програма, рада Факултета, квалитета наставе, наставника и сарадника, усвајање извештаја 
о публикованим радовима који су произашли из научноистраживачких пројеката у 2015. 
години, усвајање годишњег извештаја о реализацији научноистраживачких пројеката и 
усвајање извештаја Комисије за обезбеђење квалитета. 

3. НАСТАВА 

3.1 Реализација наставног плана  студијског програма 

У периоду од 01.01.2015. године до 31.12.2015. године настава на интегрисаним 
академским студијама медицине се одвијала према акредитованом студијском плану и 
програму и обухватала је летњи семестар школске 2014/2015. године,  који је завршен 
30.09.2015. године  и  зимски семестар школске 2015/2016. године, који је завршен 
16.01.2016. године.  

Наставни процес се одвијао у континуитету према одобреном наставном плану и 
програму. У школској 2014/2015. години, наставу су реализовали наставници и сарадници 
на основу акредитације интегрисаних академских студија медицине и према Одлуци 
Наставно-научног већа бр. 1-21 од 26.06.2014. године. Наставу је изводило 123 наставника 
и 68 сарадника. У зимском семестру 2015/2016. године, наставу су реализовали 
наставници и сарадници одређени Одлуком Наставно-научног већа бр. 46-32 од 
29.09.2015. године. У настави је ангажован и 39 наставника и сарадника преузетих са 
акредитованих медицинских факултета у земљи на основу билатералних уговора а 8 
сарадника је ангажовано путем уговора о делу или уговора о привременим и повременим 
пословима. 

У летњем семестру настава је организована у периоду од 23.02.2015. до 05.06.2015. 
године. Испитни рокови за кадете су подељени на јануарско-фебруарски, априлски, 
јунски, јулски, септембарски и октобарски рок. Одлуком Наставно-научног већа број 
47/32 од 24.09.2015. године, одређен је ванредни испитни рок, октобар два (у трајању од 
12. до 16. октобра 2015. године).  

Просечне оцене по годинама студије: 1. класа – 9,51; 2. класа – 9,58; 3. класа – 9,51; 4. 
класа – 9,63; 5. класа – 9.36. 

На основу Конкурса за пријем лица из грађанства на Универзитету одбране у Београду – 
Медицинском факултету Војномедицинске академије, објављеног 18.03.2015. године у 
магазину „Одбрана“, резултата пријемног испита одржаног 01.07.2015. године и коначне 
ранг листе, у 7. класу кадета на интегрисане академске студије медицине уписано је 25 
кандидата, 7 мушког и 18 женског пола. Упис је реализован 16. јула 2015. године. Пре 



почетка наставе кадети 7. класе су имали основну војну обуку у Ваљеву од 30.08. до 
26.09.2015. године. 

У школску  2015/2016. годину,  уписано је укупно 159 кадета: 2. класа - 29 кадета; 3. класа 
- 25 кадета; 4. класа - 29 кадета; 5. класа- 27 кадета; 6. класа – 26 кадета; 7. класа – 25 
кадета. 
 

3.2 Специјалистичке академске и докторске академске студије 

На специјалистичким академским студијама налази се 8 студената, а на докторским 
академским студијама биомедицине 23 студента.  

Настава на специјалистичким студијама, с обзиром на број уписаних студената по 
студијском програму, реализује се у форми индивидуалне наставе, о чему се води 
прописана евиденција реализације наставе. 

Настава докторских студија на сва три модула – Молекулска медицина, Неуронауке и 
Фармакологија и токсикологија, одвијала се према важећем распореду часова, који 
обухвата наставне предмете акредитованог студијског програма.  

3.3 Реализација посебних облика наставе 

У току школске 2014/2015. године, осим похађања наставе и учешћа у активностима 
везаним за реализацију наставе, кадети Медицинског факултета Војномедицинске 
академије су узели учешће и на стручним скуповима. Услед недостатка новчаних 
средстава кадети Медицинског факултета Војномедицинске академије нису учествовали на 
40. Медицинијади и на апсолвентској екскурзији. На Конгресу студената биомедицинских 
наука Србије са интернационалним учешћем, који је одржан је у Врњачкој Бањи од 24-28. 
априла 2015. године, учествовало је 11 кадета.  

На основу Плана ангажовања јединица, средстава, објеката и полигона за потребе војних 
школа у 2015. години (пов. број 26-99 од 23.12.2014. године), кадети Медицинског 
факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду, за период 1. 
октобар 2014. године – 30. јун 2015. године, реализовали су све планиране задатке, изузев 
припремног гађања из Апи 7,65 мм М 84 на редном броју 1 и 3 за 4. класу, планираног за 
16.04.2015. године, због недостатка аутобуског превожења кадета, као и припремног 
гађања из БР М75 на редном броју 1 и 3, планираног за 06.12. и 17.12.2014. године за 1, 2, 
3, 4. и 5. класу због недостатка маневарских упаљача. Кадети 2. класе учествовали су на 
завршној вежби кадета 1. класе МФ ВМА УО у Београду у мају 2015. године. 

Посебни облици наставе (ПОН), у школској 2014/2015. години, на Медицинском 
факултету Војномедицинске академије реализовани су на основу наставног плана и 
програма, као и програма основне обуке кадета. Обуку су реализовали предметни 
наставници, начелник Одсека за ВСО и старешине јединица Војске Србије. Извиђања 
полигона са детаљним методским припремама извођача обуке извршена су по посебним 
наређењима и плановима. Методским припремама су претходиле теоријске припреме. 
Индивидуалне методске припреме су извршене након извиђања у оквиру класа, а 
непосредне припреме су обављане свакодневно. Одржана је и настава за 3. класу из 
предмета Војна топографија у организацији Војне академије (укупно 20 часова по класи). 

Материјално обезбеђење посебних облика наставе углавном се заснивало на постојећој 
материјалној бази Војномедицинске академије и Војне академије и јединица - установа у 



9 

 

којима су се наставне активности изводиле. Све припреме за реализацију многобројних и 
сложених ПОН реализоване су плански и благовремено уз ангажовање људства и материја-
лних средстава. 

3.5 Квалитет наставног процеса 

На основу члана 13. Правилника о кадетском односно студентском вредновању квалитета 
студија и педагошког рада наставника („Службени војни лист“, број 4/12), Одбор за 
организовање и спровођење кадетског односно студентског вредновања извршио је 
анкетирање кадета  1, 2, 3, 4, 5. и 6. класе ради евалуације наставника и сарадника који су 
реализовали наставу у оквиру студијског програма интегрисаних академских студија 
медицине Медицинског факултета ВМА, у школској 2014/2015. години. Обрасци анкете су 
прилагођени за попуњавање у електронској форми. Анкета је рађена преко 
Информационог система Универзитета одбране, односно преко Сервиса за студенте који се 
налази на интернет страници сајта Универзитета одбране у Београду, на адреси 
www.uo.mod.gov.rs.  

Добијени појединачни резултати евалуације омогућили су компаративну анализу 
добијених оцена наставника и сарадника на основу које је утврђена просечна оцена 
евалуације рада наставника и сарадника и просечан резултат  прилагођености појединих 
наставних предмета општеобразовним и стручним могућностима кадета. 

3.6 Предлози мера за унапређење квалитета наставног процеса 

а) Реализација наставног плана и програма студијског програма: 

- наставити са евалуацијом студијског програма за интегрисане академске студије; 

- започети припреме за евалуацију специјалистичких академских и докторских 
академских студија.  

б)  Реализација посебних облика наставе: 

- правовремено планирати ангажовање кадета свих година школовања; 

- при реализацији посебних облика наставе успостављати благовремену и чвршћу 
сарадњу са јединицама - установама Војске Србије у којима се активности реализују; 

- у наредном периоду посветити већу пажњу процесу припреме за извођење наставе;  

- благовремено планирати и обезбедити потребна наставних средстава и материјално 
обезбеђење за редовне и посебне облике наставе;  

- побољшати физичку припремљеност кадета за реализацију посебних облика наставе 
кроз организовање додатних часова или других облика физичког вежбања. 

в) Квалитет наставног процеса: 

- спроводити сталну евалуацију наставника, студијског програма и програма 
усавршавања;  

- унапређивати опремљеност наставних просторија новим и савременим наставно-
материјалним средствима; 

- унапређивати одговорност наставника и катедри; 



- повећати библиотечки фонд уџбеницима који се користе у реализацији предмета 
студијског програма; 

- наставити са попуњавањем катедри стручним наставничким кадром; 

- организовати додатну едукацију наставног особља о интерактивним методама и 
савременим облицима наставе и вештини комуникације; 

- обезбедити савременији систем контроле присуства свим облицима наставе 

- контролисати квалитет свих предавања; 

- регулисати статус наставника и сарадника у настави како би се побољшала 
мотивисаност за квалитетније извођење наставе; 

- повећати повезаност наставних садржаја са практичним радом; 

- унапређивати примену савремених дидактичко-методичких принципа у настави. 

3.7 Предлози мера за унапређење резултата наставе 

У оквиру анализе годишњег програма рада Медицинског факултета Војномедицинске 
академије Универзитета одбране у Београду, а на основу анализе задатака наставног 
процеса у школској 2015/2016. години, предложене су мере за уклањање недостатака и 
унапређење резултата наставе: 

- Предузети мере за побољшање стандарда, услова живота и рада кадета и наставника ради 
стварања што повољнијих услова за успешно студирање; 

- У селекцији кандидата, придржавати се прописаних критеријума за пријем на 
Медицински факултет Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду; 

- У свакодневним активностима, радне војничке обавезе максимално прилагодити како би 
кадети обавезе које су везане за студије могли правовремено да испуњавају; 

- Предузимати максималне мере за мотивисаност и рад кадета; 

- Обезбедити додатну наставу и помоћ за савладавање градива кадетима који су испод 
просека у групи и страним студентима; 

- Ускладити критеријуме за остваривање поена; 

- Обезбедити приоритет најтежим испитима приликом планирања испита; 

- Унапредити рад по класама. 

4. НАСТАВНИЦИ 

За реализацију највећег дела наставе на студијском програму, ангажовани су наставници и 
сарадници из састава катедри Медицинског факултета Војномедицинске академије и 
гостујући наставници и сарадници за претклиничке предмете за које Факултет нема кадар.  

Како формација Медицинског факултета Војномедицинске академије још увек није 
установљена на основу захтева реализације наставе, уочава се да попуњеност неких 
катедри није адекватна и не одговара захтевима наставе, тако за неке уже научне области 
недостаје наставни кадар.  
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Сви наставници Медицинског факултета су доктори наука, са изузетком наставника 
страних језика.  

Наставу су држали наставници и сарадници на основу акредитације интегрисаних 
академских студија медицине и према Одлуци Наставно-научног већа бр. 22/22 од 
25.09.2014. године.  

У току школске 2014/2015. године спроведени су конкурси и извршен избор следећих 
наставника: 
Ред 
бр Кандидат Ужа научна област Избор у звање 

1. ВС проф. др Жељко Шпирић психијатрија редовни 
професор 

2. пк проф. др Драган Микић инфективне и тропске болести редовни 
професор 

3. пк проф. др Зоран Лазић орална медицина редовни 
професор 

4. пк проф. др Радомир Матуновић интерна медицина - кардиологија редовни 
професор

5. ВС проф. др Соња Радаковић хигијена са медицинском 
екологијом 

редовни 
професор 

6. ВС проф. др Јасмина Јовић Стошић фармакологија и токсикологија редовни 
професор

7. ВС проф. др Весна Шуљагић епидемиологија редовни 
професор

8. ВС доц. др Лепосава Секуловић радиологија ванредни 
професор 

9. ВС доц. др Саша Василијић биологија са хуманом генетиком ванредни 
професор

10. ВС доц. др  Зоран Јанковић нуклеарна медицина ванредни 
професор

11. ВС доц. др Весна Мартић неурологија ванредни 
професор

12. 
пп асист. др сци. мед. Александар 
Перић 

оториноларингологија са 
максилофацијалном хирургијом доцент 

13. ВС др сци. мед. Војислава Нешковић анестезиологија и интензивно 
лечење доцент 

14. ВС др сци. мед. Душица Стаменковић анестезиологија и интензивно 
лечење доцент 

15. 
ВС асист. др сци. мед. Зорица 
Брдарески 

физикална медицина и 
рехабилитација доцент 

16. 
ВС асист. др сци. мед. Зорица 
Младеновић интерна медицина - кардиологија доцент 

17. 
ВС асист. др сци. мед. Оливера 
Тарабар интерна медицина - хематологија доцент 

18. 
ВС асист. др сци. мед.  
Виолета Рабреновић 

интерна медицина - нефрологија доцент 



Ред 
бр Кандидат Ужа научна област Избор у звање 

19. 
ВС асист. др сци. мед.  
Татјана Чутовић 

орална медицина доцент 

20. 
ВС асист. др сци. мед.  
Мирко Ресан 

офталмологија доцент 

21. 
ВС асист. др сци. мед.  
Анета Перић 

фармакологија и токсикологија доцент 

22. 
пп асист. др сци. мед.  
Небојша Манојловић 

интерна медицина – 
гастроентерологија доцент 

23. 
ВС асист. др сци. мед. Александра 
Грдинић интерна медицина - кардиологија доцент 

 
У току школске 2014/2015. године спроведени су конкурси и извршен реизбор следећих 
наставника: 

Ред 
бр Кандидат Ужа научна област Избор у звање 

1. пк проф. др Зоран Хајдуковић интерна медицина - 
ендокринологија 

ванредни 
професор 

2. ВС проф. др Снежана Церовић патологија ванредни 
професор 

3. пк проф. др Славиша Ђурђевић физикална медицина и 
рехабилитација 

ванредни 
професор 

4. ВС доц. др Братислав Трифуновић хирургија – општа хирургија доцент 

5. ВС доц. др Љиљана Јауковић нуклеарна медицина доцент 

6. пп доц. др Стево Матијевић орална медицина доцент 

7. ВС доц. др Драган Газивода орална медицина доцент 

 

Садашње бројно стање и квалификације кадра Медицинског факултета Војномедицинске 
академије, и поред солидне попуњености наставничким кадром, упућује на сарадњу и 
ангажовање мањег броја спољних сарадника за реализацију дела наставе у оквиру студијског 
програма. У реализацији наставе студијског програма интегрисаних академских студија 
медицине, поред наставника Медицинског факултета Војномедицинске академије 
учествовали су и наставници спољни сарадници из састава Војне академије Војске Србије, 
као и са факултета са којима Медицински факултет ВМА има потписане уговоре о сарадњи.   
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5. НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД 

Медицински факултет Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду је 
Одлуком Одбора за акредитацију научноистраживачких организација Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије, број 021-01-17/78 од 12.03.2013. године, 
акредитован за обављање научноистраживачке делатности, која укључује и избор лица у 
научна звања, у складу са Законом о научноистраживачкој делатности („Службени гласник 
РС“ број 110/05, 50/06 - испр. и 18/10). 

Планом научноистраживачког рада Универзитета одбране у Београду (инт. број 37-100 од 24. 
новембра 2014. године), сачињеним у складу са Правилником о научноистраживачком раду 
(„Службени војни лист“ број 15/12) обухваћено је 25 научноистраживачких пројеката у 
области медицинских наука за пројектни период 2013-2015. године, и 8 научноистраживачких 
пројеката за пројектни период 2015-2017. године. 

Табела 14 Пројекти Медицинског факултета ВМА (пројектни период 2013-2015) 

Шифра пројекта Назив пројекта 

МФВМА/1/13-15 Инфективне болести као јавни здравствени проблем, превенција, дијагностика и лечење 
МФВМА/2/13-15 Молекуларна анализа генома мултирезистентних патогених сојева бактерија 

МФВМА/3/13-15 
Молекулски механизми и потенцијал модулације оксидативног стања ћелије у физиолошким и 
патофизиолошким условима 

МФВМА/4/13-15 Регулаторни механизми у запаљенским имунским реакцијама 
МФВМА/5/13-15 Регулаторно-модулаторне улоге слободних аминокиселина у инфламацији и трауми 
МФВМА/6/13-15 Истраживање специфичних врста повреда – неуротрауме 
МФВМА/7/13-15 Исхемија мозга - механизми оштећења и неуропротекција 
МФВМА/8/13-15 Истраживања биокомпатибилности наноматеријала и напредних биоматеријала 

МФВМА/9/13-15 
Процена ефикасности прикупљања, процесирања и криоконзервације матичних ћелија и 
тромбоцита 

МФВМА/10/13-15 Функционални аспекти модулације имуногених и толерогених својстава дендритских ћелија 

МФВМА/11/13-15 
Употреба тромбоцитима обогаћене плазме у хируршком лечењу повреда и болних синдрома 
тетива, лигамената и мишића 

МФВМА/12/13-15 Модулација адаптивног пластицитета применом неинвазивне стимулације мозга 

МФВМА/13/13-15 
Генетске промене као предиктивни фактор настанка и клиничких карактеристика мултипле 
склерозе 

МФВМА/14/13-15 Прогностички и предиктивни значај генетских и епигенетских промена у солидним туморима 

МФВМА/15/13-15 
Савремена дијагностика меланома, биопсија лимфног чвора стражара и утицај локалних и 
системских имунских параметара на ток и исход болести 

МФВМА/16/13-15 
Валидност лимфосцинитграфије и биопсије сентинелног нодуса детектованог 
интраоперативном гама сондом у болесника са тумором дојке, меланомом коже и другим 
малигним туморима 

МФВМА/17/13-15 
Комплексне аналитичке методе за одређивање група токсиколошки значајних лекова и 
супстанци злоупотребе у биолошком материјалу, саливи, ноктима и коси 

МФВМА/18/13-15 Нуклеарномедицинско испитивање уринарног тракта код деце 
МФВМА/19/13-15 Генетска варијабилност болесника са хематолошким малигнитетима 

МФВМА/20/13-15 
Процена ефикасности стандардних антидота и адјувантне терапије у акутним тровањима 
органофосфорним инсектицидима 

МФВМА/21/13-15 Савремени дијагностички и терапијски приступ обољењима предњег и задњег сегмента ока 
МФВМА/22/13-15 Процена дозе и ризика за пацијента у дијагностици мултислајсном компјутерском томографијом 
МФВМА/23/13-15 Психолошко-психијатријски аспекти трансплантације органа и ткива 

МФВМА/24/13-15 
Процена имуномодулаторних ефеката терапије макролидним  антибиотиком у болесника са 
носном полипозом   

МФВМА/25/13-15 
Значај експресије сурвивина и остеопонтина на прогнозу и ток болести код болесника са 
меланомом 



Табела 15 Пројекти Медицинског факултета ВМА (пројектни период 2015-2017) 

 

У 2015. години публиковано је: 2 рада у категорији М10, 35 у категорији М20, 33 у категорији 
М30, 1 у категорији М40, 10 у категорији М50 и 2 у категорији М70.  

Медицински факултет Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду 
подржава сталну професионалну, истраживачку и стручну делатност наставника која је од 
општег интереса. Усавршавање наставног кадра на Факултету се реализује кроз учешће на 
научним скуповима у земљи и иностранству, као и кроз учешће наставног кадра на 
научноистраживачким пројектима Министарства одбране, Министарства просвете и науке и 
Европске уније. Наставници факултета су у више наврата били у прилици да кроз боравак на 
сродним факултетима у земљи и иностранству размене искуства о наставним процесима и 
новинама у настави са колегама на сродним факултетима.  

Неопходно је издвајање финансијских средстава у износу који би омогућио набавку 
материјала, средстава и опреме за реализацију научноистраживачких пројеката Факултета, 
што је предуслов реализације задатака планираних у оквиру НИ пројеката, као и публиковања 
резултата истраживања. Осим потребе да се на системски начин финансирају пројекти у 
Министарству одбране, неопходно је стварати и боље системе за избор пројеката и контролу 
њиховог спровођења. Сталним мерама анализе и вредновања научноистраживачког рада и 
истицања његовог значаја, повећавати квалитет и квантитет научних публикација, посебно у 
часописима на СЦИ листи. 

5.1 Предлози мера за унапређење НИР-а 

1. Као приоритетну меру за унапређење пре свега решити системски начин финансирања 
пројеката у Министарству одбране у сарадњи са Универзитетом одбране у Београду, који 
у садашњим условима даје веома оскудне резултате.  

Р.б. Шифра пројекта Назив пројекта 

1. МФВМА/1/15-17 
Стање оралног здравља припадника Војске Србије, утврђивање стратегије за 
превентивни програм и континуирану терапију 

2. МФВМА/2/15-17 
Психопатолошке, биолошке и клиничке карактеристике пушача који су на 
психијатријском лечењу због алкохолизма, депресије и психотичних поремећаја 

3. МФВМА/3/15-17 
Неурофизиолошки налаз као критеријум у процени лечења компресивне 
радикулопатије лумбалне кичме дискалне генезе 

4. МФВМА/4/15-17 Хемостазни механизми у артеријским и венским тромбозама 

5. МФВМА/5/15-17 
Исхрана летача, падобранаца и припадника специјалних јединица Војске Србије – 
прилагођавање потребама и унапређење организације 

6. МФВМА/6/15-17 
Структурне и функционалне промене циљних ткива изазване 
оксидативно/нитрозативним стресом  

7. МФВМА/7/15-17 
Значај когнитивног оштећења, преморбидне  когнитивне резерве и когнитивне 
активности код оболелих од мултипле склерозе – клинички, неуропсихолошки, 
неурорадиолошки и генетски аспект  

8. МФВМА/8/15-17 
Исхрана, нутритивни статус, кардиоваскуларни морбидитет и квалитет живота код 
пацијената са предијализном хорничном бубрежном инсуфицијенцијом и на 
хемодијализи 
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2. Осим издвајања више средстава за финансирање пројеката Факултета, стварати и боље 
системе за избор пројеката и контролу њиховог спровођења.  

3. Посебно стимулисати пројекте који су од примарног војно-медицинског значаја.  

4. Утицати да се део средстава који се обезбеђују кроз клиничке студије и друге видове 
услужних делатности са фармацеутским компанијама преусмерава у фонд за 
научноистраживачки рад. 

5. Добијањем акредитације Факултета као НИО отварају се могућности конкурисања за 
средства код Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и у 
том смилу неопходно је подстицање  да се најквалитетнији пројекти Факултета 
финансирају из средстава која су доступна свим истраживачима у земљи укључујући и 
активно учешће у различитим међународним пројектима. У том контексту, заједно са 
Универзитетом одбране, тежити на већем укључењу у IPA, TEMPUS, COST, HORIZONT 
20, NATO и друге пројекте. 

6. Све више, кроз међусобне уговоре и споразуме о сарадњи, сарађивати са домаћим и 
међународним научним и образовним институцијама у области заједничких научно-
истраживачких пројеката. 

7. Неопходно је упућивање, пре свега млађег истраживачког кадра, у међународне научне 
институције ради унапређења методологије научног истраживања. 

8. Неопходно је спроводити континуирано добру праксу да се кадети још у току 
интегрисаних академских студија медицине укључују, кроз предмете Научни метод, 
Научно мишљење и изражавање и Медицина заснована на доказима, у 
научноистраживачке пројекте Факултета, што би им омогућило да резултате истраживања 
приказују на домаћим и међународним научним и стручним скуповима. 

9. У сарадњи са Универзитетом одбране операционализовати рад Центра за развој научно-
истраживачког подмлатка у циљу увођења кадета у научноистраживачки рад и 
унапређења науке на Факултету и  Универзитету. 

10. Курикулуме докторских студија прилагођавати тако да студенти још на првој години 
студија буду активно укључени у практичан истраживачки рад у лабораторијама. 

11. Неопходно је кроз системску стимулацију научноистраживачког рада повећати број 
истраживача са научним звањима и активно их укључивати у све програме докторских 
академских студија. 

12. Сталним мерама анализе и вредновања научно-истраживачког рада и истицања његовог 
значаја за углед Факултета и Универзитета одбране повећавати квалитет и квантитет 
научних публикација, посебно у часописима на СЦИ листи. 

13. Тежити да се  квалитет публикација у Војносанитетском прегледу све више повећава а 
тиме и импакт фактор часописа.  

14. Потребно је омогућити пријем надарених и перспективних кадрова за формирање 
наставног кадра из појединих области медицине, пре свега на претклиничким предметима. 

15. Покушати да се у оквирима могућих материјалних услова рационално установе процеси 
усавршавања наставника и сарадника, са евентуалним ослањањем на донаторске 
механизме или приступ европским фондацијама. 

16. Формацијом Факултета решити проблеме запошљавања кадра који се бира у прва 
сарадничка звања. 



6. ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ И РЕСУРСИ (БИБЛИОТЕКА, ОПРЕМА, ПРОСТОР) 

6.1 Материјална база наставе 

У току 2015. године вршено је обезбеђење адекватне материјалне базе наставе на 
Медицинском факултету Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду, у 
условима ограничених и рестриктивних финансијских средстава.  

Вршена је набавка средстава за извођење наставе -  у току школске 2014/2015. године, 
набавка је била усмерена на требовање потрошних материјала потребних за реализацију 
наставе, док су средства за извођење наставе препланирана за наредну годину у склопу 
адаптација учионица, слушаоница и кабинета. Највећи издаци односе се на новчана примања 
кадета, као и на обезбеђење наставе преко спољних сарадника и факултета. 

Упркос тешкој материјално-финансијској ситуацији у којој се налазе МО и ВС, побољшана 
је материјална база у протеклој школској години, и наставни програм је реализован 
успешно. 
 

6.2 Утрошак новчаних средстава 

Остваривање задатака планираних на годишњем нивоу,  расхода и прихода у току 2015. и 
2016. године, вршено је у складу са сложеним економским условима рестриктивне 
политике и са недовољним буџетским финансирањем. Стога су пре и у току реализације 
плана и праћења задатака, вршене економске анализе и одређивани приоритети у циљу 
проналажења оптималних могућности за реализацију. 

Одређене редукције при реализацији планираних задатака, које су условљене, пре свега 
лимитираним новчаним средствима, у већој мери испољиле су утицај на квалитет 
реализације задатака и остваривање постављених васпитно-образовних циљева. То се 
одражавало на мањи број дела наставно-образовне литературе, мање учешће наставног 
кадра на различитим стручним и научним скуповима. Највећи издаци односе се на новчана 
примања кадета, као и на обезбеђење наставе преко спољних сарадника и факултета. 

У закључку анализе материјалне базе наставе треба истаћи: 

- Наставна средства за Медицински факултет се сукцесивно набављају према плану 
набавне службе, а у складу са опредељеним финансијским средствима и развојем наставе, 
с обзиром да је у току први циклус основних студија. 

- И поред реализованих набавки, материјалну базу је неопходно допунити и редовно 
обнављати рачунарском и другом опремом која се користи у наставном процесу, и то је 
стални задатак Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета 
одбране. 

- У току школске године сукцесивно се процењују капацитети и услови за опремање и 
прилагођавање просторија наставном процесу који би требало да започне у следећој 
школској години; на основу овакве анализе, сачиниће се посебни план адаптације и 
опремања просторија опредељених за реализацију наставе.  
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6.3 Наставно-образовна литература  

Структура и обим библиотечких ресурса се систематски прате и осавремењавају у складу 
са расположивим финансијским средствима. 

Иновација литературе у складу са актуелним концептом наставе је стални задатак који се 
изводи континуирано у сарадњи са катедрама и наставницима Медицинског факултета 
Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду. 

Taбела 17. Реализација набавке наставне литературе у школској 2014/2015. години 
 

Врста  
НОЛ-а 

БРОЈ НАСЛОВА  УКУПНО НАСЛОВА  
у фонду   План  Реализовано

Уџбеници и приручници 55 60 265 

6.4 Предлози мера за унапређење материјалне базе наставе 

- Наставити набавку нове и надградњу постојеће рачунарске и друге опреме која се користи 
у наставном процесу; 

- У сарадњи са надлежним тактичким носиоцима у ВС и МО наставити активности на 
континуираном обнављању и осавремењивању наставних средстава (укључујући и опрему 
потребну за војну обуку); 

- Обезбедити просторије већег капацитета, односно повећати број просторија које би се 
определиле за реализацију наставе и планирати повећање читаоничког простора; 

- Наставити правилно планирање новчаних средстава и одређивање приорита приликом 
њиховог коришћења уз максималну рационализацију издатака за потребе наставних и 
ваннаставних активности на Факултету;  

- Планирати набавку научно-образовне литературе која је неопходна у реализацији 
наставног процеса, како основних тако и специјалистичких и докторских студија; 

- Инсистирати на ефикаснијем штампању завршених дела, за чију је реализацију, у 
садашњим условима, потребно много више времена од претпостављних рокова који су 
планирани у односу на потребу обезбеђења неопходне литературе за несметано одвијање 
наставног процеса; 

- Ефикасније организовати план издавачке делатности Факултета са повећањем 
инвестирања у ову делатност; план би тежишно требало да обухвати писање недостајућих 
уџбеника и практикума за поједине предмете, који нису покривени одговарајућом 
литературом;  

- Дорадити и обезбедити редовно ажурирање веб сајта Медицинског факултета 
Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду; 

- Регулисати статус наставника и сарадника који су запослени у ВМА, као и материјалну 
надокнаду која проистиче из права и обавеза наставника и сарадника.   



7. ДРУГЕ АКТИВНОСТИ

Поред редовних и планираних активности, у току 2015. године на Медицинском факултету 
Војномедицинске академије Универзитета у Београду реализоване су и следеће 
активности. 

Делимична контрола Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета 
у Београду, по питањима научноистраживачке делатности, извршена је 27.10.2015. 
године, од стране Одељења за научноистраживачку и инвентивну делатност Управе за 
стратегијско планирање Сектора за политику одбране. 

Дана 10.12.2015. године, извршена је редовна и делимична контрола ради стицања увида 
у функционисање студија из надлежности Управе за кадрове Сектора за људске ресурсе 
Министарства одбране. 

Кадети 1. класе су дипломирали 12.09.2015. године.  

Балкански конгрес војне медицине је реализован 2. и 3. јуна у Солуну, и на њему је учешће 
узео један кадет и један наставник Медицинског факултета ВМА. 
У периоду од 5. до 10. октобра, три кадета и један наставник Факултета боравили су у 
Каиру, Египат, када су посетили војне болнице и војни Медицински факултет. 
У периоду од 16. до 29. августа, три кадета Медицинског факултета Универзитета одбране 
Чешке Републике боравили су у Војномедицинској академији. 
У оквиру активности међународне војне сарадње, Медицински факултет ВМА је 
реализовао посете Медицинском факултету ВМА: 
- Четири представника CULP (Сједињене Америчке Државе), 5. марта 2015. године; 
- Кадети и инструктори Морнаричке академије Краљевине Норвешке, 11. маја2015. 
године; 
- Делегација Центра за обуку резервних официра ROTC (Сједињене Америчке Државе), 8, 
јуна; 
- Састанак ИО УК представника (Уједињено Краљевство), 27. јануар. 
У периоду од 15. до 21. марта, три представника ВМА боравила су у Луанди, Ангола, са 
циљем селекције анголских кадета за Медицински факултет ВМА УО. 

У оквиру реализације ТЕМПУС пројекта “Студије у биоинжињерингу и медицинској 
информатици“ (Studies in Bioengineering and Medical Informatics, 530423-TEMPUS-1-2012-
1-UK-TEMPUS-JPCR), Медицински факултет Војномедицинске академије је, испред 
Универзитета одбране, самостално израдио програм специјалистичких академских студија 
из биоинжињеринга и медицинске информатике, ради спровођења поступка акредитације 
студијског програма. Студиски програм је акредитован 03.04.2015. године, број Уверења 
је 612-00-01836/2014-04. 

ДЕКАН 
пуковник 
проф. др Небојша Јовић 


