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 Наставно-научног већа број 2/17 од 27.02.2014.године
2. Датум и место објављеног конкурса

Магазин „Одбрана“ од 15.03.2014.године
3. Број сарадника који се бира, звање и назив уже научне области за коју је конкурс расписан

Један сарадник у настави за ужу научну област Офталмологија
4. Чланови Комисије (име и презиме, звање, ужа научна област за коју је изабран, датум избора у звање,
институција у којој је запослен)

1. Пк проф. др Мирослав Вукосављевић, редовни професор за ужу научну област офталмологија
Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду (изабран
02.12.2010. године) – председник комисије;
2. Проф. др Светислав Миленковић, редовни професор за ужу научну област офталмологија
Медицинског факултета Универзитета у Београду (изабран 2001. године) – члан комисије;
3. Проф. др Миленко Стојковић, ванредни професор за ужу научну област офталмологија Медицинског
факултета Универзитета у Београду (изабран 2013. године) – члан комисије.
5. Пријављени кандидати

ВС др мед. Драгана Ристић

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

Драгана (Василије) Ристић
2. Звање, датум донете одлуке о избору у звање

Лекар специјалиста офталмологије од 2005 године
3. Датум и место рођења, адреса

25.08.1973. године, Ниш, улица Душанова 8
4. Организациона јединица где је кандидат тренутно запослен и професионални статус

Клиника за очне болести-одсек за ласерску хирургију ока, лекар специјалиста офталмологије
5. Година уписа и завршетка високог образовања, универзитет, факултет, назив студијског програма,
просечна оцена током студија и стечени стручни, односно академски назив

Медицински факултет у Београду уписала 1992 године. Дипломирала 1999. године са просечном оценом
8,60 као 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

Специјализација на Војномедицинској академији од 2001. до 2005. године. Положила са одличном
оценом са звањем лекар специјалиста офталмологије
7. Година уписа и завршетка (ако су завршене) докторских или магистарских или специјалистичких
академских студија, универзитет, факултет, научна област, стечени академски назив

Школске 2011/2012 године уписала II годину Академских докторских студија на Медицинском факултету
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II БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА
у Крагујевцу. 2012. године положила усмени докторски испит.
8. Наслов магистарске тезе
9. Наслов докторске дисертације, година одбране, универзитет, факултет и стечено звање

10. Знање светских језика (за сваки језик посебно) – STANAG, или наводи кандидата (чита, пише, говори, са
оценом одлично, врло добро, добро задовољавајуће)

Чита,пише и говори енглески језик oдлично
11. Место и трајање студијских боравака (усавршавања) у иностранству
12. Кретање у служби

Од 2006 године запослена као лекар специјалиста офталмологије на клиници за очне болести ВМА-одсек
за ласерску хирургију ока
13. Чланство у стручним и научним асоцијацијама

Члан СЛД-а, Удружења за витроретиналну хирургију Србије и Удружења за катаракту и рефрактивну
хирургију Србије.

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

1. Ристић Д, Вукосављевић М, Драганић Б, Церовић В, Петровић Н, Јанићијевић-Петровић М .The
effect of intravitreal administration of bevaciznumab on macular edema and visual acuity in age-related
macular degeneration with subfoveolar choroidal neovascularization. Vojnosanit Pregl 2013; 70(7): 660–
663. (М23)
2. Kontić M, Vukosavljević M, Ristić D. The Hypotensive Effect of Selective Laser Trabeculoplasty in
Patients With Medically Uncontroled Prymary Open-angle Glaucoma, Прихваћен за штампу под
евиденционим бројем 91/13 Српски архив за целокупно лекарство, 2013
3. Ristic D, Draganic-Rascanin B, Vukosavljevic M, Pajic B. Optical Coherence Tomography in Macular Vascular
Diseases Management. In. Anterior and Posterior Segment OCT-Current Technology and Future Applications..
Editor in chief Ashok Garg, Jaypee Brothers Medical Publishers, New Delhi 2014, p.154-158. (M14)

4. Ристић П, Бокоњић Д, Живковић В,Јаковљевић В, Здравковић М, Пејовић Ј, Ристић Д,
Младеновић Ј. Subcutaneous adipose tissue measurements and better metabolic prediction. Central
European Journal of Medicine 2013; 8(2):237-243. (М23)
2. Учешће у НИ пројектима (одобрени и завршени) назив НИ пројекта са ознаком, период реализације и
име руководиоца НИ пројекта

Тренутно укључена у научноистраживачки пројекат на Војномедицинској академији под називом:
„Савремени дијагностички и терапијски приступ обољењима предњег и задњег сегмента ока“.
Руководилац пројекта Проф.Др Мирослав Вукосављевић
3. Признања, награде и одликовања за професионални рад:
4. Остало
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IV ПЕДАГОШКА СПОСОБНОСТ И ДОПРИНОС У НАСТАВИ
1. Наставни рад
а) Назив студијског програма, наставног предмета (модула, курса), година студијског програма и фонд
часова

б) Педагошко искуство

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

5. Остало

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

4. Остало
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VI АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА
1. ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА ПЕДАГОШКОГ РАДА
Kандидат учествоваo, као предавач на више научних скупова у земљи и као предавач на
клиничким семинарима (КМЕ)

2. ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА
Kaндидат је сарадник на једном научно-истраживачком пројекту у оквиру Медицинског
факултета ВМА
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VII МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ
Кандидат испуњава услове за избор у звање сарадника у настави пропиосане Законом о високом
образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12) и
Правилником о избору у звања сарадника, наставника страних језика и наставника вештина („Службени
војни лист“, број 27/12).

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
ВС др мед. Драгана Ристић испуњава услове за избор у звање сарадника у настави за ужу научну област
офталмологија.

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.

6

