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
Oдлука Наставно-научног већа Медицинског факултета ВМА Универзитета одбране бр. 2/17 од 27.02.2014. год.
2. Датум и место објављеног конкурса
14.03.2014., магазин „Одбрана“
3. Број сарадника који се бира, звање и назив уже научне области за коју је конкурс расписан
Један сарадник у звање асистента за ужу научну област ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА СА
МАКСИЛОФАЦИЈАЛНОМ ХИРУРГИЈОМ, подобласт ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА
4. Чланови Комисије (име и презиме, звање, ужа научна област за коју је изабран, датум избора у звање,
институција у којој је запослен)
1. пп доц. др Ненад Балетић, Медицински факултет ВМА, доцент, Оториноларингологија са
максилофацијалном хирургијом, избор 2006., изабран 01.12.2011.год., председник
2. ВС Проф. др Ружица Козомара, Медицински факултет ВМА, ванредни професор, Оториноларингологија са
максилофацијалном хирургијом, изабрана 02.12.2010., члан
3. проф. др Слободан Савовић, Медицински факултет у Новом Саду, ванредни професор,
Оториноларингологија, изабран 23.01.2014. год., члан
5. Пријављени кандидати

пп др сц. мед. Миланкo Милојевић

II БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА
1. Име (име једног родитеља) и презиме
Пп др сц. мед. Миланко (Томислав) Милојевић, Клиника за оториноларингологију ВМА
2. Звање, датум донете одлуке о избору у звање
3. Датум и место рођења, адреса
27.март 1964. год., Ужице, Грамшијева 6а, 11070 Нови Београд
4. Организациона јединица где је кандидат тренутно запослен и професионални статус
Војномедицинска академија, Клиника за оториноларингологију, Начелник Одељења ринологије 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
Уписан 1984. год., завршио 1990. год., Универзитет у Београду, Медицински факултет, просечна оцена 8,00, 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
Уписан маја 1996., завршио у априлу 2000., Војномедицинска академија, оцена 5,00, специјалиста
оториноларингологије
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
8. Наслов магистарске тезе
9. Наслов докторске дисертације, година одбране, универзитет, факултет и стечено звање
«Прогностички фактори значајни за успех хируршког лечења тимпаносклерозе», 2013. Универзитет у Крагујевцу,
Факултет медицинских наука, Доктор медицинских наука
10. Знање светских језика (за сваки језик посебно) – STANAG, или наводи кандидата (чита, пише, говори, са
оценом одлично, врло добро, добро задовољавајуће)
STANAG 1
Енгкески језик (чита, пише, говори, добро)
11. Место и трајање студијских боравака (усавршавања) у иностранству
Краљевски медицински центар Нотингем, Енглеска, 2008., месец дана, Енглвуд болница, Њу Џерси, САД, 2012.,
две недеље, Ларибозије болница, Париз, Француска, 2005., седам дана. Похађао је више курсева ендоскопске
хирургије синуса и хирургије темпоралне кости у Аустрији, Немачкој, Француској. Руководилац курса ендоскопске
хирургије синуса у Пловдиву, Бугарска, 2012. год.
12. Кретање у служби
Октобар 1990. – Дипломирао на Медицинском факултету у Београду
1991-1993. – Здравствени центар Ужице
1993-1996. – Управник Гарнизонске амбуланте Пожега, Начелник СнСл 19. Моторизоване бригаде
1996-2000. – специјализација оториноларингологије ВМА
2000-2003. – лекар на Одељењу отологије
2003-2011. – заступник и начелник Одељења отологије
2011-2014.- начелник Одељења ринологије, заменик начелника Клинике за оториноларингологију
13. Чланство у стручним и научним асоцијацијама
ОРЛ секција Српског лекарског друштва
Српски актив отолога
Друштво пријатеља оториноларингологије, Швајцарска

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

Радови објављени у међународним часописима (М23)
1. Milojević M, Bijelić D, Đerić D. Prognostic factor of tympanosclerosis plaques and their morphological
characteristic for the outcome of surgical treatment. Vojnosanit Pregl 2012; 69(2): 190-4. (IF 0,210)
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:
Награда за најбољу презентацију на Европском ринолошком конгресу на Криту, Грчка, јун 2008.год.
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
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IV ПЕДАГОШКА СПОСОБНОСТ И ДОПРИНОС У НАСТАВИ
б) Педагошко искуство
Предавач полазницима Школе резервних официра СнСл.
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
До сада није оцењиван.
5. Остало
Континуирана медицинска едукација за лекаре, акредитована од стране Здравственог савета Србије
Руководилац курсева Функционалне ендоскопске хирургије параназалних синуса у ВМА, од 2004. до 2013. године

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

Руководилац курса ендоскоске хирургије синуса у Пловдиву, Бугарска, 2012. год.
3. Учешће у раду професионалних организација

Оперативни менаџер Друштва пријатеља оториноларингологије, Швајцарска
Руководилац 5 (пет) курсева ендоскоске хирургије синуса у ВМА
4. Остало

Стални рецензент у часопису Војносанитетски преглед.
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VI АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА
1. ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА ПЕДАГОШКОГ РАДА
Кандидат на веома интересантан и разумљив начин излаже материју о којој предаје, а саветима,
сугестијама и додатним ангажовањем помаже у разумевању теоријског и практичног дела наставе. У
настави користи савремену технологију и излаже како базичне тако и најсавременије научне ставове и
садржаје.

2. ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА
Учествовање на бројним научним скуповима у земљи и иностранству, рецензирање радова и публицистичка
делатност показатељи су високе вредности научно-истраживачког рада кандидата Миланка Милојевића.
Планирани пројекти и сарадња са европским и светким научниоистраживачким и образовним институцијама,
квалитет и резултате његовог научноистраживачког рада дићи ће на још виши ниво.
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VII МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ
На основу Правилника о избору у звање сарадника на Медицинском факултету ВМА Универзитета
одбране у Београду, кандидат др сц. мед. Миланко Милојевић, као аутор једног рада in extenso,
испуњава услове за избор у звање асистента на предмету ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА СА
МАКСИЛОФАЦИЈАЛНОМ ХИРУРГИЈОМ, подобласт ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА.

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
На основу резултата научно-истраживачког, професионалног и педагошког рада, предлажемо Наставнонаучном већу Медицинског факултета ВМА Универзитета одбране у Београду да пп др сц. мед.
Миланка Милојевића изабере у звање асистента за ужу научну област ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА
СА МАКСИЛОФАЦИЈАЛНОМ ХИРУРГИЈОМ, подобласт ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА.

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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