Универзитет одбране у Београду
Војномедицинскa академијa
Медицински факултет

ИЗВЕШТАЈ
Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање сарадника

I ПOДАЦИ О КОНКУРСУ И КОМИСИЈИ
1. Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке

Одлука ННВ 1/11 од 27.06.2013.
2. Датум и место објављеног конкурса:
15.07.2013., Београд
3. Број сарадника који се бира, звање и назив уже научне области за коју је конкурс расписан:
један сарадник, медицина рада
4. Чланови Комисије (име и презиме, звање, ужа научна област за коју је изабран, датум избора у звање,
институција у којој је запослен):

ВС проф. др Бранка Ђуровић (МФ ВМА), председник, ужа научна област медицина рада, година избора
2011., ВМА Београд
проф. др Петар Булат (МФ у Београду), члан, ужа научна област медицина рада, година избора 2009.,
Медицински факултет Београд
проф. др Александар Миловановић (МФ у Београду), члан, ужа научна област медицина рада, година
избора 2008., Институт за медицину рада Србије «Др Драгомир Карајовић» Београд (МФ Београд)
5. Пријављени кандидати:
Алексић Драган

II БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА
1. Име (име једног родитеља) и презиме:
Драган (Милан) Алексић
2. Звање, датум донете одлуке о избору у звање:
биран у звање асистента за предмет медицина рада од 2006.-2010.
3. Датум и место рођења, адреса :
19.05.1959. Нови Сад, Јужни булевар 20/39, Београд
4. Организациона јединица где је кандидат тренутно запослен и професионални статус :
Војномедицинска академија, начелник Института за медицину рада СПМ
5. Година уписа и завршетка високог образовања, универзитет, факултет, назив студијског програма,
просечна оцена током студија и стечени стручни, односно академски назив:
1978/79.- 1984., Универзитет у Нишу, Медицински факултет, просечна оцена 8,33, доктор медицине
6. Година уписа и завршетка специјалистичких студија, универзитет, факултет, просечна оцена (за
здравствене специјализације оцена са завршног испита), научна област, стечени академски назив:
1990.-1993., Војномедицинска академија, одличан 5 (пет), медицина рада, специјалиста медицине рада
7. Година уписа и завршетка (ако су завршене) докторских или магистарских или специјалистичких
академских студија, универзитет, факултет, научна област, стечени академски назив:
2000.-2003., Војномедицинска академија, медицина рада, магистар медицинских наука
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II БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА
8. Наслов магистарске тезе:
«Утицај буке при гађању из пешадијског наоружања на чуло слуха»
9. Наслов докторске дисертације, година одбране, универзитет, факултет и стечено звање
нема
10. Знање светских језика (за сваки језик посебно) – STANAG, или наводи кандидата (чита, пише, говори, са
оценом одлично, врло добро, добро задовољавајуће):
1.руски језик, чита, пише, говори - врло добро
11. Место и трајање студијских боравака (усавршавања) у иностранству:
Руска федерација, Москва, Државни научноистраживачки институт медицине рада РАМН, 1,5 месец
12. Кретање у служби:
начелник Института за медицину рада од 2011, начелник Одељења за контролу радне средине 2005.-2011.,
начелник Диспанзера за професионалне болести 1993.-2005., управник ГА Бијељина 1987.-1990.
13. Чланство у стручним и научним асоцијацијама:
СЛД, члан председништва секције за медицину рада, од 2010.-2011. члан Републичке стручне комисије за
медицину рада Министарства здравља РС

III НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ДОПРИНОС
1. Списак публикованих радова
(за сваку библиографску једицину унети све податке и ознаку коефицијента научне компетентности)

1. Aleksić A., Trkulja M., Cikota-Aleksić B., Aleksić D. Analysis of job stress in workers employed by
three public organizations in Serbia.International Journal of Occupational Medicine and Environmental
Health 2013:26(3):1-10. (Poland)
2. Aleksić D., Vulević B., Basarić G., Pešić N. Merenje elektromagnetnog zračenja u okolini uređaja za
magnetnu rezonancu – 3Т. U: Svet rada 2009: Zbornik rezimea ХI kongresa medicine rada Srbije sa
međunarodnim učešćem; 2009 16. – 19. septembar; Kopaonik, Srbija. Beograd: «Zaštita pres», 2009. p.
558-60.
3. Živković D, Aleksić D, Basarić G, Hrnjak M. Impulsna buka od pešadijskog naoružanja i mere zaštite.
U: Zbornik radova osamnaeste konferencije sa međunarodnim učešćem – Buka i vibracije; 2002 17.-18.
oktobar; Niš, Jugoslavija. 2002. p. 2-1 – 2-3.
4. Aleksić D, Hadžibegović E. Zdravstveno stanje zaposlenih u klinici za anesteziologiju i intenzivnu
terapiju. U: Svet Rada, 2005: Zbornik radova prvog kongresa medicine rada i zaštite na radu SCG sa
međunarodnim učešćem; 2005 21. – 24. sept.; Kopaonik, SCG. Beograd: « Eko centar»2005. p. 494 – 5.
5. Vukmirović Đ., Đurović B., Aleksić D. Primena kapilaroskopije u ranoj dijagnostici profesionalnih
bolesti. U: Zbornik radova 3. naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem iz oblasti odbrambenih
tehnologija OTEH 2009., Beograd 08.-09. oktobar 2009., na CD i www.gov.rs/oteh
6. Aleksić A., Stalović B., Aleksić D. Analiza profesionalne ekspozicije hemijskim štetnim materijama u
VS u 2012. godini. U: zbornik radova VIII simpozijuma o hemijskim štetnostima na radnom mestu – sa
međunarodnim učešćem, Zlatibor, Srbija, septembar 2012, Svet rada, Eko centar, centar za
socioekološka istraživanja i dokumentaciju, Beograd, Vol. 9 br 4/2012, pp.586-7.
7. Đurović B., Aleksić D., Vukomirović Đ., Spasić-Jokić V. Occupational medicine professionals and
radiation accidents. In: Abstracts: Proceedings of the Third European IRPA Congress: Radiaton
protection-science, safety and security., 14-18. june 2010, Helsinki, Finland, p. 222.
8. Radojković Ž., Hadžibegović E., Aleksić D., Pešić N. Work conditions during aircraft servicing. In:
Abstract book: Proceedings of the 13 th Congress of Balkan military medical comittee; 2008 1 – 5 june;
Kusadsai – Turkiey. p. 211 – 12.
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III НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ДОПРИНОС
9. Petrović D, Aleksić D, Paunović S. Simultano određivanje trihloretilena i tetrahloretilena u krvi osoba
izloženih njihovim parama. In: Bošković B, editor. Arch Toxicol Kinet Xenobiot Metab 1994:
Proceedings of the 6th Congress of the Toxicologists of Yugoslavia; 1994 30. may – 4. june; Tara; p.
343-4.
10. Aleksić D, Hadžibegović E, Radojković Ž. Zdravstveno stanje ljudstva vazduhoplovno-tehničkog
sastava na stajankama. U: Zbornik sažetaka devetog simpozijuma iz vazduhoplovne medicine i
psihologije; 1995. 9.-10. novembar; Zemun; p. 47.
11. Hadžibegović E, radojković Ž, Aleksić D. Oštećenja sluha ljudstva profesionalno eksponiranog
avionskoj buci. U: Zbornik sažetaka devetog simpozijuma iz vazduhoplovne medicine i psihologije;
1995 9.-10. novembar; Zemun; p. 46.
12. Aleksić D. Buka na aerodromima kao komunalni problem. U: Zbornik rezimea tridesetih dana
preventivne medicine; 1996 24.-27. septembar; Niš; p.156.
13. Aleksić D, Hadžibegović E. Zdravstveno stanje ljudstva eksponiranog kontinuiranoj i impulsnoj buci. U:
Zbornik rezimea devetog kongresa medicine rada Jugoslavije; 1997 6.-8. oktobar; Niš; p. 226 – 7.
14. Dželajlija S, Aleksić D, Radojković Ž. Zdravstveno stanje ljudstva izloženog buci u ratnom
vazduhoplovstvu i ratnoj mornarici. U: Zbornik rezimea devetog kongresa medicine rada Jugoslavije;
1997 6.-8. oktobar; Niš; p. 228 – 9.
15. Antić R, Hrnjak M, Aleksić D. Lumbalni sindrom kod radnika u proizvodnji i službenika. U: zbornik
rezimea prvog jugoslovenskog sastanka sa međunarodnim učešćem – Bolesti u vezi sa radom; 1999 7.9. oktobar; Aranđelovac; p. 103.
16. Hrnjak M, Aleksić D, Hadžibegović E, Vukelić S. Bolesti u vezi sa radom kod ljudstva koje održava
avione na aerodromima. U: zbornik rezimea prvog jugoslovenskog sastanka sa međunarodnim učešćem
– Bolesti u vezi sa radom; 1999 7.- 9. oktobar; Aranđelovac; p. 152.
17. Hrnjak M, Aleksić D, Hadžibegović E. Zdravstveno stanje ljudstva koje održava avione na stajankama.
U: Zbornik rezimea desetog simpozijuma iz vazduhoplovne medicine i psihologije. 2000 9.-10.
novembar; Zemun; p. 19.
18. Aleksić D, Preboč M, Vukelić S, Hadžibegović E. Promene na očnom sočivu kod ljudstva eksponiranog
mikrotalasima. U: Revija rada 2001: Zbornik rezimea desetog kongresa medicine rada Jugoslavije sa
međunarodnim učešćem; 2001 30.maj – 01. jun; V.Banja, Jugoslavija. Beograd: „Zaštita press“; 2001. p.
119.
19. Stefanović J, Hrnjak M, Aleksić D, Basarić G, Antić R. Lumbalni sindrom kod radnika u hemijskoj
industriji i kod službenika. U: Revija rada 2001: Zbornik rezimea desetog kongresa medicine rada
Jugoslavije sa međunarodnim učešćem; 2001 30.maj – 01. jun; V.Banja, Jugoslavija. Beograd: «Zaštita
press»; 2001. p. 179.
20. Hadžibegović E, Hrnjak M, Aleksić D, Radojković Ž. Učestalost i procena oštećenja sluha radnika
eksponiranih impulsnoj buci po skali Fowler-Sabunn. U: Revija rada 2001: Zbornik rezimea desetog
kongresa medicine rada Jugoslavije sa međunarodnim učešćem; 2001 30.maj – 01. jun; V.Banja,
Jugoslavija. Beograd: «Zaštita press»; 2001. p. 117-118.
21. Trifunović G., Milinković-Fajgelj O., Aleksić D. Uporedno određivanje koncentracije alkohola u krvi.
U: Zbornik radova – pete konferencije zdravstvenih tehničara laboratorijske medicine; 2004. 24.-28.
oktobar. Tara, SCG. 2004; p.....
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III НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ДОПРИНОС
22. Radojković Ž, Basarić G, Aleksić D. Uslovi rada u histološkim i histohemijskim
laboratorijama.
U: Zbornik rezimea - Oktrobarski susreti zdravstvenig radnika Republike Srbije; 2001. Okt 25 - 28;
Zlatibor, Jugoslavija. p. 201 – 202.

2. Учешће у НИ пројектима (одобрени и завршени) назив НИ пројекта са ознаком, период реализације и
име руководиоца НИ пројекта:
 НИР ИМР бр. 582/35 – 1996., бр. 572/8 – 2003., руководиоц пк проф.др Мирослав Хрњак
 Патофизиолошке основе и епидемиолошка процена здравствених ефеката јонизујућих и нејонизујућих
зрачења (ВМА/ 09-10.Б.6.)у оквиру Б мега пројекта ВМА ”Клинички, патофизиолошки и молекуларни
аспекти повреда и болести“ , руководилац доц. Б. Ђуровић
3. Признања, награде и одликовања за професионални рад:
Медаља човекољубља – 1999., више пута похваљиван и новчано награђиван
4. Остало

/

IV ПЕДАГОШКА СПОСОБНОСТ И ДОПРИНОС У НАСТАВИ
1. Наставни рад
а) Назив студијског програма, наставног предмета (модула, курса), година студијског програма и фонд
часова:
учешће у последипломској настави Тренинг центра СнСл ВМА и настави из заједничких предмета
последипломских студија облика специјализације у ВМА – 4 часа по циклусу и рад са специјализантима медицине
рада по плану наставе
б) Педагошко искуство

наведено под 1а и 3.
2. Награде и признања универзитета, педагошких и научних асоцијација

/
3. Извођење наставе на високошколским установама које нису у саставу Универзитета одбране:
Висока струковна школа за информационе технологије (предмет: Јавно здравство) од 2006. – 2010.
4. Мишљење кадета - студената о педагошком раду сарадника

/
5. Остало
/
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V ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
1. Учешће у раду органа и тела Медицинског факултета ВМА и Универзитета одбране

/
2. Допринос активностима на афирмацији Медицинског факултета ВМА и Универзитета одбране

/
3. Учешће у раду професионалних организација





Члан председништва секције за медицину рада СЛД
Члан Републичке стручне комисије за медицину рада Министарства здравља РС од 2010.-2011.

4. Остало

/
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VI АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА
1. ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА ПЕДАГОШКОГ РАДА
Пук мр сц. др Драган Алексић дуги низ година активно је укључен у све облике наставе који се изводе у
Институту за медицину рада ВМА за различите групе полазника-од студената ВМШ, преко стажера,
специјалистичке наставе, полазнике курсева тренинг центра СнСл.
Настава је припремљена адекватно полазницима. Излагања су логична, јасна, прате савремене трендове
наставне и стручне.
Спреман на дијалог и предусретљив према полазницима.
У више наврата руководио теренским вежбама и био задужен за практичну обуку, што је од
претпостављених оцењено високим оценама.
Како је у периоду од 2006. – 2010 пук. др Алексић радио као предавач у Високој струковној школи за
информационе технологије (предмет: Јавно здравство) стекао је педагошко искуство за рад у додипломској
настави.

2. ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА
Пук мр сц. др Драган Алексић усмерио је своја интересовања ка апликативним, и за систем одбране
важним темама из области медицине рада. Магистарски рад којим су обрађене акустичке трауме у
војника настале после гађања значајан је допринос побољшању мера заштите, као и збрињавању
повређених војника.
Изабрана тема докторске дисертације (у фази пријаве), као и прелиминарна истраживања, такође прате
професионалне штетности карактеристичне за војну службу и односе се на штетне ефекте нејонизујућих
зрачења. Ова тема била је и главна тема професионалног усавршавања пук. Алексића у Државном
научноистраживачком институту медицине рада РАМН у Москви. У ВС, као и у Србији у целини, ова
тема није довољно истражена, а новији подаци из светске литератуте указују на велики значај ових
нокси у савременим сукобима.
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VII МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

На основу наведених података, увида у достављену документацију и познавања рада кандидата пук мр
сц. др Драгана Алексића, мишљења смо да испуњава све услове за избор у звање сарадника у настави за
предмет Медицина рада.

На укупно 1/2 странице куцаног текста написати мишљење за сваког пријављеног кандидата посебно, уз експлицитно
навођење да ли сваки кандидат испуњава услове за избор у звање или их не испуњава.
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VIII ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ЗВАЊЕ САРАДНИКА

Комисија са задовољством предлаже пук мр сц. др Драгана Алексића за избор у звање сарадника у
настави за предмет Медицина рада.

Уколико се на конкурс јавило више кандидата, комисија образлаже разлоге због којих даје предност предложеном
кандидату.
Члан комисије који се не слаже са мишљењем већине чланова комисије и не жели да потпише извешатј, дужан је да у
образац извештаја унесе образложење.
НАПОМЕНА: Образац се попуњава навођењем кратких одговора, са валидним подацима, без непотребног текста.
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