Универзитет одбране у Београду
Медицински факултет
Војномедицинске академије

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 Наставно-научног већа ВМА 19/21 од 26.06.2014.г.
2. Датум и место објављеног конкурса

01.09.2014.г. магазин „Одбрана“, Београд
3. Број сарадника који се бира, звање и назив уже научне области за коју је конкурс расписан

1 сарадник, звање: асистент, ужа научна област: хирургија, подобласт ортопедска хирургија и
трауматологија
4. Чланови Комисије (име и презиме, звање, ужа научна област за коју је изабран, датум избора у звање,
институција у којој је запослен)

1.
Бг проф др Зоран Поповић, редовни професор за ужу научну област хирургија, подобласт
ортопедска хирургија и трауматологија Медицинског факултета Војномедицинске академије
Универзитета одбране у Београду (изабран 04.12.2008 .године) – председник комисије;
2. Проф др Бранко Ристић, ванредни професор за ужу научну област хирургија Медицинског
факултета Универзитета у Крагујевцу (изабран септембра 2010.године) – члан комисије;
3.
Доц. Др Зоран Башчаревић, доцент за ужу научну област хирургија-ортопедија Медицинског
факултета Универзитета у Београду (изабран 21.10.2010 .године) – члан комисије;
5. Пријављени кандидати

1. Асистент мр сц.мед. Срђан Старчевић

II БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА
1. Име (име једног родитеља) и презиме

СРЂАН (Страхиња) СТАРЧЕВИЋ
2. Звање, датум донете одлуке о избору у звање

Асистент 2010 г.
3. Датум и место рођења, адреса

11.03.1965. Београд; Благајска 11, Београд
4. Организациона јединица где је кандидат тренутно запослен и професионални статус

Клиника за ортопедску хирургију и трауматологију ВМА, начелник првог одељења и заменик начелника
Клинике.
5. Година уписа и завршетка високог образовања, универзитет, факултет, назив студијског програма,
просечна оцена током студија и стечени стручни, односно академски назив

1984 -1990, Универзитет у Сарајеву, Медицински факултет, просечна оцена 9,47, 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

1992 -1996, Војномедицинска Академија, ортопедија, оцена 5, специјалиста ортопедије
7. Година уписа и завршетка (ако су завршене) докторских или магистарских или специјалистичких
академских студија, универзитет, факултет, научна област, стечени академски назив
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II БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА
30.12.2008.г. одбрањен магистарски рад, докторска дисертација у финалној фази израде, ВМА
8. Наслов магистарске тезе

Утицај превенције и терапије остеопорозе на брзину и квалитет коштаног обрастања око бесцементне
феморалне компоненте тоталне ендопротезе кука
9. Наслов докторске дисертације, година одбране, универзитет, факултет и стечено звање
Значај фактора ризика за настанак инфекције оперативног места након уградње ендопротезе кука применом,
метода парцијалне и тоталне артропластике- у финалној фази израде
10. Знање светских језика (за сваки језик посебно) – STANAG, или наводи кандидата (чита, пише, говори, са
оценом одлично, врло добро, добро задовољавајуће)

Енглески (чита, пише, говори одлично)
11. Место и трајање студијских боравака (усавршавања) у иностранству

2000 г. Француска-примарне и ревизионе артропластике кука
2006 г. Холандија- BATLS course
2007 г. Шпанија- остеосинтеза прелома проксималног хумеруса и дисталног радијуса
2008 г. Немачка- компјутерски асистирана навигациона артропластика колена
2013 g. САД- Medical strategic leadership program
12. Кретање у служби

1996 г.-2007 г. лекар специјалиста у Клиници за трауматологију и ортопедију ВМА
2007 г.-2009 г. начелник Центра за дневну хирургију ВМА
2009 г.-2011 г. начелник трећег одељења Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију ВМА
Од 2011 г.- начелник првог одељења и заменик начелника Клинике за ортопедску хирургију и
трауматологију ВМА
13. Чланство у стручним и научним асоцијацијама

Српско лекарско друштво
Лекарска комора Србије
Српска ортопедско-трауматолошка асоцијација

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

1. Srđan Starčević, Staša Munitlak, Biljana Mijović, Dragan Mikić,Vesna Šuljagić
Surgical site infection surveillance in orthopedic patients in Military Medical Academy Belgrade
Rad ID 5557 prihvaćen za objavljivanje u Vojnosanitetskom pregledu ( potvrda 22.05.2014)
2. Srđan Starčević, Zoran Popović, Milan Petronijević
Mogućnost primene osteodenzitometrije u detekciji i prevenciji periprotetične
resorpcije kosti posle totalne bescementne artroplastike kuka.
Vojnosanitetski pregled 2008; 65 (1) : 51-55
2.

Srđan Starčević, Dragan Nikolić,Vujadin Tatić,Zoran Popović.Osteoidni osteom
– desetogodišnje iskustvo u lečenju. Vojnosanitetski pregled 2004;61(1):9-14

4. Popović Zoran., Pokimica Lj., Starčević Srđan.,Rajović J.
Rani rezultati primene Oblonge S-ROM bescementne acetabularne komponente.
Vojnosanitetski pregled 2003; 60(3): 279-283
5.

Popović Zoran., Pokimica Lj., Zorić M., Starčević Srđan.
Oblonge S-ROM acetabularna kapa u primarnoj i revizionoj artroplastici kuka
I Jugoslovenski simpozijum o hirurgiji kuka kod odraslih sa međunarodnim učešćem,Beograd, 08-10
mart 2002, Zbornik sažetaka, 66
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III НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ДОПРИНОС

6. Popović Zoran., Pokimica Lj.,Starčević Srđan., Rajović J.
Primary totalcondylar arthroplasty of knee-P.F.C. and P.F.C. sigma kneeJohnson&Johnson
IV Central European Orthopaedic Congress,May 29-June 01 2002,Cavtat-Dubrovnik; Book of
Abstracts, 34
7. Pokimica Ljubomir., Popović Z., Starčević Srđan., Munitlak S.
Značaj ligamentarnog balansa u TKA kolena
Acta Chirugica Yugoslavica, Suppl.Zbornik sažetaka,21Kongres Hirurga Jugoslavije,Beograd, 21-2403.2001.,66
8. Dragan Nikolić, R.Vulović,Z.Carević,J.Rajović,Srđan Starčević
Rano hirurško lečenje ratnih povreda velikih zglobova ekstremiteta
11-ti Kongres Udruženja ortopeda i traumatologa Jugoslavije sa međunarodnim učešćem,Niš 5-8.
Oktobar, 1994, Zbornik rezimea,126
9.

Dragan Nikolić, R.Vulović,Z.Carević,J.Rajović,Srđan Starčević
Rano hirurško lečenje ratnih povreda stopala
11-ti Kongres Udruženja ortopeda i traumatologa Jugoslavije sa međunarnodnim učešćem,Niš 58.Oktobar,1994,Zbornik rezimea,128
10. Milimir Košutić,G.Turković,Lj.Pokimica,Srđan Starčević,V.Krulj
Lečenje defekata tibije posle strelnih preloma metodom Ilizarova
11-ti Kongres Udruženja ortopeda i traumatologa Jugoslavije sa međunarodnim učešćem,Niš 58.Oktobar,1994,Zbornika rezimea,134

11.

Ljubomir Pokimica,M.Košutić,G.Turković,Srđan Starčević
Hirurško lečenje preloma proksimalnog okrajka femura
11-ti Kongres Udruženja ortopeda i traumatologa Jugoslavije sa međunarodnim učešćem,Niš 58.Oktobar,1994,Zbornik rezimea,156
Прегледни рад у часопису међународног значаја- група Р 22, број публикација-2 ( коефицијент
3,0, укупно 6 поена)
Рад у водећем националном часопису- група Р61, број публикација-2 ( коефицијент 2,0, укупно 4
поена).
Рад саопштен на националном скупу, штампан у изводу- група Р73, број публикација-1
( коефицијент 0,2, укупно 0,2 поена).
Одбрањен магистарски рад-група Р82 ( коефицијент 3,0, укупно 3 поена)
Старчевић Срђан
Утицај превенције и терапије остеопорозе на брзину и квалитет коштаног обрастања око
бесцементне феморалне компоненте тоталне ендопротезе кука, ВМА, 2008.
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III НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ДОПРИНОС
2. Учешће у НИ пројектима (одобрени и завршени) назив НИ пројекта са ознаком, период реализације и
име руководиоца НИ пројекта
3. Признања, награде и одликовања за професионални рад:
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

Прва помоћ- прва година студијског програма
Хирургија.- пета година студијског програма
б) Педагошко искуство

1. У звање асистента за предмет Хирургија изабран је 2010.г. Кандидат у потпуности познаје област
која се предаје у оквиру предмета Хирургија-подобласт ортопедска хирургија и трауматологија.
Активно учествује у научном раду чији ће резултати допринети настави (извођење наставе за
предмет Хирургија је по програму МФ ВМА планирана за школску 2014/2015).
2. Учествује у изради и извођењу плана и програма наставе за предмет Хирургија
3. Учествује у адаптацији и ивођењу плана и програма специјализације ортопедске хирургије
4. Дугогодишњи је наставник из предмета Ратна хирургија у Школи за резервне официре
санитетске службе
2. Награде и признања универзитета, педагошких и научних асоцијација

3. Извођење наставе на високошколским установама које нису у саставу Универзитета одбране

4. Мишљење кадета - студената о педагошком раду сарадника

Просечна оцена 4,88 2012 године.- Прва помоћ ( највиша оцена 5,00)
5. Остало

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

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

1. Редовно учествује на конгресима и стручним скуповима у земљи и иностранству
2. Редовно учествује у програмима КМЕ које организује Клиника за ортопедску хирургију и
трауматологију ВМА и Ортопедска секција СЛД
3. Учешће у раду професионалних организација

Члан Стручног тима Републичке стручне комисије са ортопедију и трауматологију за област нових
технологија у ортопедији
4. Остало
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VI АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА
1. ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА ПЕДАГОШКОГ РАДА
Асистент мр сц мед Срђан Старчевић учествује у припреми и ивођењу плана и програма наставе за
предмет Хирургија-подобласт ортопедска хирургија и трауматологија, те за предмет Прва помоћ.
Редовно учествује као предавач у програмима континуиране медицинске едукације који се одржавају у
оквиру Војномедицинске академије. Предавања износи јасно, користи савремена средства за
презентацију и израду предавања, прати и користи савремену литературу.

2. ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА
Асистент мр сц мед Срђан Старчевић је приложио списак објављених радова у чијем писању је
учествовао као аутор и коаутор.
Анализа и оцена приложених радова: објављени радови су из области Ортопедске хирургије, претежно
се односе на артропластике кука и колена, туморе коштано-зглобног система и ратне повреде
есктремитета. Резултати истраживања доприносе побољшању и унапређивању оперативних метода и
постоперативне контроле ортопедских пацијената.
Магистарски рад о утицају терапије и превенције остеопорозе на квалитет и брзину коштаног обрастања
око бесцементне феморалне компоненте ендопротезе кука одбранио је 30.12.2008.године у ВМА
Докторски рад „Значај фактора ризика за настанак инфекције оперативног места након уградње
ендопротезе кука применом метода парцијалне и тоталне артропластике“ одобрен је од стране ННВ
ВМА и налази се у финалној фази израде.
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VII МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ
Кандидат др Срђан Старчевић, лекар специјалиста ортопед, магистар медицинских наука за област
ортопедска хирургија и трауматологија, испуњава све услове за реизбор у звање асистента за ужу научну
област Хиургија, подобласт ортопедска хирургија и трауматологија Законом о високом образовању,
Статутом Универзитета одбране и Правилником о избору у звање сарадника, наставника страних језика
и наставника вештина. Кандидат је завршио Медицински факултет са просечном оценом 9,47 и има 2
рада у часопису међународног значаја in extenso као први аутор и позитивну оцену способности за
наставни рад матичне катедре.

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.

7

VIII ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ЗВАЊЕ САРАДНИКА
Комисија позитивно оцењује научноистраживачки, стручни и професионални допринос, педагошке
способности и допринос у настави, пријављеног кандидата мр сц мед Срђана Старчевића и предлаже
Наставно-научном већу да реизабере именованог у звање асистента за ужу научну област Ортопедска
хирургија..

ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ

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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