Универзитет одбране у Београду
Медицински факултет
Војномедицинске академије

ИЗВЕШТАЈ
Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника

I. ПOДАЦИ О КОНКУРСУ И КОМИСИЈИ
1. Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке
14. седница Наставно научног већа Медицинског факултета ВМА, од 28.11.2013. године.
2. Датум и место објављеног конкурса
15.12.2013. часопис „Одбрана“
3. Број наставника који се бира, звање и назив уже научне области за коју је конкурс расписан
један наставник, ванредни професор, Оториноларингологија са максилофацијалном хирургијом
4. Чланови Комисије (име и презиме, звање, ужа научна област за коју је изабран, датум избора у звање,
институција у којој је запослен)
1. ВС проф. др Србољуб Стошић, редовни професор Медицинског факултета ВМА, ужа научна област
Оториноларингологија са максилофацијалном хирургијом, изабран 2010. године.
2. ВС проф. др Ружица Козомара, ванредни професор Медицинског факултета ВМА, ужа научна област
Оториноларингологија са максилофацијалном хирургијом, изабрана 2010. године.
3. Проф. др Жељко Петровић, редовни професор Медицинског факултета Универзитетау Београду, ужа научна
област Оториноларингологија, изабран 2006. године.
5. Пријављени кандидати
Потпуковник доц. др сц. мед. Ненад Балетић

II. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА
1. Име (име једног родитеља) и презиме
Ненад (Слободан) Балетић
2. Звање, датум донете одлуке о избору у звање
Доцент - избор 2006. реизбор 2011.
3. Датум и место рођења, адреса
22.09.1968. Јагодина, Србија
4. Установа где је кандидат тренутно запослен и професионални статус
Војномедицинска академија, Клиника за оториноларингологију, Одсек за ласерску хирургију ларинкса - начелник
5. Година уписа и завршетка високог образовања, универзитет, факултет, назив студијског програма,
просечна оцена током студија и стечени стручни, односно академски назив
1986. – 1993. Универзитет у Београду, Медицински факултет, студије медицине, просечна оцена 8,81,
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
1995. – 1999. специјализација из Оториноларингологије, Универзитет у Београду, Медицински факултет, оцена
одличан на завршном испиту, стечени назив лекар специјалиста оториноларингологије
7. Година уписа и завршетка магистарских студија, универзитет, факултет, научна област, стечени
академски назив
1993. – 2000. Универзитет у Београду, Медицински факултет, Хигијена са медицинском екологијом, академски
назив Магистар медицинских наука
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II. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА
8. Наслов магистарске тезе
Утицај фактора радне средине на појаву обољења горњих аеродигестивних путева код стаклодувача
9. Наслов докторске дисертације, година одбране, универзитет, факултет и стечено звање
Процена дијагностичке вредности аутофлуоресцентне ендоскопије у дијагностици патолошких промена гркљана,
2005., Универзитет у Београду, Медицински факултет; 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)
- Енглески – чита, пише, говори одлично
- Немачки – чита, пише, говори задовољавајуће
11. Научна област и ужа област
Оториноларингологија са максилофацијалном хирургијом, оториноларингологија
12. Место и трајање студијских боравака (усавршавања) у иностранству
- Функционална ендоскопска хирургија носа и параназалних синуса - Проф Др H. Stammberger, Грац,
Аустрија, 2004. два дана
- Функционална ендоскопска хирургија носа и параназалних синуса - Проф Др H. Stammberger, Грац,
Аустрија, 2005. два дана
13. Кретање у служби
- 2000. примљен у ВС у чину поручника;
- капетан 2001, године,
- капетан I класе 2003. године;
- мајор 2007. године;
- потпуковнк 2012. године;
- Од 2005. године Начелник Одсека за ласерску хирургију ларинкса Клинике за оториноларингологију.
14. Претходна звања (навести сва звања и годину избора)
- асистент за предмет оториноларингологија у ВМА – 2002.
- доцент за предмет оториноларингологија у ВМА – 2006.
15. Чланство у стручним и научним асоцијацијама
- Српско лекарско друштво, оториноларинголошка секција
- Члан председништва Оториноларинголошке секције Српског лекарског друштва
- Лекарска комора Србије

III. НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ДОПРИНОС
1. Списак публикованих радова
Публиковане радове уносити редоследом који је у складу са важећим критеријумима за изборе узвања
наставника
(за сваку библиографску једицину унети све податке и ознаку коефицијента научне компетентности)

a) у току последњег избора
M22
1. Baletic N, Malicevic H, Petrovic Z, Marinkovic-Eric J, Peric A. Advantages and limitations of the autofluorescent
diagnostics of the laryngeal cancer and precancerosis. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2010 Jun;267(6):925-31.
M23
1. Erdoglija M, Sotirović J, Baletić N. Early postoperative complications in children with secretory otitis media after
tympanostomy tube insertion in the Military Medical Academy during 2000-2009. Vojnosanit Pregl. 2012 May;69(5):40913.
2. Perić A, Vojvodić D, Vukomanović-Đurđević B, Baletić N. Eosinophilic inflammation in allergic rhinitis and nasal
polyposis. Arh Hig Rada Toksikol. 2011 Dec;62(4):341-8. doi: 10.2478/10004-1254-62-2011-2120.
3. Peric A, Vojvodic D, Baletic N, Peric A, Miljanovic O. Influence of allergy on the immunomodulatory and clinical
effects of long-term low-dose macrolide treatment of nasal polyposis. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech
Repub. 2010 Dec;154(4):327-33.
4. Peric A, Vojvodic D, Baletic N, Peric A, Miljanovic O. Immunomodulatory and clinical effect of long-term low-dose
macrolide treatment of chronic rhinosinusitis with nasal polyposis. Journal of Medical Biochemistry, 2011, vol. 30 br. 1,
45-50
5. Peric A, Baletic N, Sotirovic J. A case of an uncommon anatomic variation of the middle turbinate associated with
headache. Acta Otorhinolaryngol Ital. 2010 Jun;30(3):156-9.
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III. НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ДОПРИНОС
M24
1. Perić A, Baletić N, Cerović S, Vukomanović-Durdević B. Middle turbinate angiofibroma in an elderly woman.
Vojnosanit Pregl. 2009 Jul;66(7):583-6.
2. Perić A, Sotirović J, Baletić N, Kozomara R, Bijelić D, Rasić D. [Concha bullosa and the nasal middle meatus
obstructive syndrome]. Vojnosanit Pregl. 2008 Mar;65(3):255-8.
M51
1. Perić A, Matković-Jožin S, Baletić N. Large doubly septated concha bullosa: an unusual anatomic variation. Acta
Medica (Hradec Kralove). 2009;52(3):129-31.
2. Perić A, Baletić N, Vukomanović-Durdević B, Jović M, Kozomara R. Mukokela maksilarinog sinusa. Vojnosanit Pregl.
2007 May;64(5):361-4. Serbian.
M52
1. Baletić N, Jakovljević B, Pavićević Lj, Ljubičić A. Konzervativni tretman juvenilne rekurentne papilomatoze larinksa.
Medicinska praksa. 2007, vol. 25, iss. 28, pp. 95-98
2. Matkovic S, Baletic N, Jakovljevic B. Vrednosti citokina u grupama bolesnika sa različitom dužinom trajanja hroničnog
sekretornog otitisa. Medicinska praksa, 2007, vol. 25, br. 28, str. 31-35
М34
1. Baletic N, Malicevic H, Petrovic Z, Sotirovic J. Autofluorescent diagnostics of laryngeal precancerosis and cancer. 6th
European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery, Beč 2007.
2. Baletic N, Petrovic Z, Pavicevic Lj, Peric A, Ljubicic A, Melicevic H. Autofluorescent diagnostics of laryngeal
precancerosis and cancer – Advantages and limitations. VII Balkan Congress of Otorhinolaryngology Head and Neck
Surgery, Niš 2010.
3. Baletic N, Malićević H, Petrović Ž, Perić A, Pavićević Lj. Autofluorescent diagnostics of laryngeal lesions –
advantages and limitations. 1st Congress of CE-ORL-HNS, Barcelona, 2011.
4. Baletić N, Perić A.Chronic rhinitis in glassblowers. EAACI SERIN, Leuven, Belgija 2013
МОНОГРАФИЈА: Балетић Н. Аутофлуоресцентна дијагностика патолошких промена гркљана. Задужбина
Андрејевић, 2006. ISBN:86-7244-588-0
б) у ранијем периоду уколико то предвиђају критеријуми
Није предвиђено критеријумима.
2. Уређивање часописа и публикација
a) у току последњег избoроног периода
б) у ранијем периоду
3. Учешће у НИ пројектима (одобрени и завршени)
(назив НИ пројекта са ознаком, период реализације, да ли је кандидат руководилац или сарадник)
Сарадник на научноистраживачком пројекту ВМА бр. ВМА/11-14/Б6 под називом „Процена имуномодулаторних
ефеката терапије макролидним антибиотиком у болесника са носном полипозом“
4. Признања, награде и одликовања за професионални рад:
a) у току последњег избoроног периода
б) у ранијем периоду
5. Остало
-
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IV. ПЕДАГОШКА СПОСОБНОСТ И ДОПРИНОС У НАСТАВИ
1. Наставни рад (пре избора у звање наставника)
а) Назив студијског програма, наставног предмета (модула, курса), година студијског програма и фонд
часова:
б) Педагошко искуство
-

Предавач полазницима Школе резервних официра СнСл

в) Приступно предавање (датум, место, тема, оцена комисије)
2. Наставни рад (после избора у звање наставника)
а) Назив студијског програма, предмета (модула, курса), година студијског програма и фонд часова
(на основним, дипломским односно специјалистичким, магистарским и докторским студијама):
- Настава и менторство свим специјализантима оториноларингологије од 2006. године
- Настава припадницима OPCW 2008. године
- Предавач полазницима Школе резервних официра СнСл
3. Увођење нових области, наставних предмета (модула, курсева)
4. Увођење нових метода у реализацији наставе
5. Уџбеници - основни (наслов, аутори, година издавања, издавач)
6. Уџбеници – помоћни (приручници, скрипте и сл. – наслов, аутор, година издавања, издавач)
7. Награде и признања универзитета, педагошких и научних асоцијација:
8. Извођење наставе на универзитетима ван земље
9. Мишљење кадета - студената о педагошком раду наставника
До сада није оцењиван.
10. Остало
Курс Функционалне ендоскопске хирургије параназалних синуса, Војномедицинска академија 2008. године континуирана медицинска едукација за здравствене раднике, акредитован од стране Здравственог савета Србије.
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V. РУКОВОЂЕЊЕ – МЕНТОРСТВО У ИЗРАДИ ЗАВРШНИХ РАДОВА
1. Руковођење – менторство у изради дипломских и специјалистичких радова и магистарских теза (име и
презиме кандидата, ужа научна област, наслов рада, високошколска установа, година и место одбране)
2. Руковођење – менторство докторских дисертација (име и презиме докторанта, ужа научна област, наслов
дисертације, високошколска уснова, година и место одбране)

Др Милан Ердоглија, оториноларингологија, Улога пролиферативних и инфламаторних параметара у
етиопатогенези стеченог холестеатома средњег ува, Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу,
дисертација у изради.
3. Учешће у комисијама за одбрану дипломских и специјалистичких радова, магистарских теза и докторских
дисертација (специјалистички рад, магистарска теза и докторска дисертација, име и презиме кандидата, ужа научна
област, наслов рада, високошколска установа, година и место одбране)

1. Докторска дисертација, Др Миланко Милојевић, оториноларингологија, Прогностички фактори значајни
за успех хируршког лечења тимпаносклерозе, Факултет Медицинских наука Универзитета у Крагујевцу,
2013.
2. Докторска дисертација, Др Данијела Драгићевић, оториноларингологија, Говорна рехабилитација тотално
ларингектомисаних пацијената уградњом вокалних протеза, Медицински факултет, Нови Сад, 2013.
3. Докторска дисертација, Др Александар Перић, оториноларингологија, Процена ефеката преоперативне
примене кларитромицина у лечењу носно-синусне полипозе, Факултет Медицинских наука Универзитета
у Крагујевцу, 2013.
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VI. ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
1. Учешће у раду органа и тела високошколских јединица и Универзитета
- Члан Наставно научног већа Медицинског факултета ВМА Универзитета одбране.
- Члан Катедре Хирургија 2 Медицинског факултета ВМА Универзитета одбране.
2. Учешће у комисијама за избор у звање наставника, наставника страног језика, наставника вештина,
асистента, сарадника у настави, вишег лектора и лектора (име и презиме кандидата, звање у које је биран,
високошколска установа у којој је вршен избор и година избора)
3. Руковођење у високошколским јединицама и на Универзитету
4. Допринос активностима на афирмацијиУниверзитета
5. Вођење професионалних (струковних) организација
6. Учешће у раду одбора, стручних тела, професионалних организација
Члан је Председништва Оториноларинголошке секције Српског лекарског друштва
7. Израда професионалних експертиза и рецензирање радова и пројеката
Стални рецензент часописа Војномедицински преглед
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VII. АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА
1. ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА ПЕДАГОШКОГ РАДА
Потпуковнк доц. др сц. мед. Ненад Балетић је у овом тренутку једини наставник Клинике за
оториноларингологију Војномедицинске академије, односно једини наставник оториноларингологије за предмет
оториноларингологија са максилофациојалном хирургијом на Медицинском факултету Универзитета одбране.
Звање асистента, а потом и доцента стекао је у тренутку када у Клиници за оториноларингологију ВМА већ
годинама није било ниједног наставника, а више од две деценије пре њега није промовисан ниједан сарадник нити
наставник. Иако није било ниједног старијег наставника на његовој Клиници, који би га усмеравао у помагао у
педагошком раду, доцент Балетић је показао таленат и сналажљивост на том пољу.
Од 2006. године је ментор свим специјализантима оториноларингологије у Војномедицинској академији. И
пре избора у прво наставно звање је био укључен у едукацију специјализаната, као и у предавања полазницима
Школе резервних официра СнСл, а током тих активности је показао смисао за квалитетно преношење знања и
способности да слушаоце подстакне на активно учешће у настави и едукацији. Стечена педагошка искуства је
перманентно надграђивао, уносећи елементе чврстог повезивања теорије са праксом и преношење најновијих
сазнања у области оториноларингологије.

2. ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА
Још од времена док је био на специјализацији оториноларингологије, доц. Балетић се бавио
научноистраживачким радом, истраживањем патологије горњег аеродигестивног тракта код радника у фабрици
стакла. Из тог истраживања је настао магистарски рад, успешно одбрањен на Медицинском факултету у Београду.
Из те студије објављен је један рад у међународном часопису са импакт фактором
По завршетку специјализације бавио се могућностима аутофлуоресцентне дијагностике патолошких промена
на горњим аеродигастивним путевима, посебно малигних тумора и преканцерских стања. Из те студије настала је
докторска дисертација, успешно одбрањена на Медицинском факултету у Београду и два рада објављена у
међународним научним часописима са импакт фактором.
Сарадник је на једном научноистрашивачком пројекту ВМА.
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VIII. МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ
Потпуковник доц. др сц. мед. Ненад Балетић има више од 20 година професионалног лекарског стажа, а 14 година
је специјалиста оториноларингологије. Како је то у претходном делу обрасца наведено, у погледу публицистичке,
наставничке, педагошке и научноистраживачке активности, као и доприноса академској и широј заједници,
мишљења смо да кандидат према важећим критеријумима за изборе у звања наставника на Универзитету одбране
испуњава све услове за избор у звање ванредног професора за предмет Оториноларингологија са
максилофацијалном хирургијом на Медицинском факултету ВМА, Универзитета одбране.
Табеларни приказ испуњености минималних услова у вези са публицистичком делатношћу
Доц. др сц. мед. Ненад Балетић
(после избора у претходно звање):
Услови
Радови у часописима са SCI листе који
имају импакт фактор (ИФ):
 најмањи број радова
 збир ИФ
Часописи индексирани у SCIе бази без ИФ
 најмањи број радова
Часописи индекцирани у бази MEDLINE
 најмањи број радова
Остало

Потребно

Постигнуто

2
≥ 0,75

6
4,435

1

2

2

2
4 рада у целини у часописима од
националног значаја
(2 рада категорије М51 и
2 рада категорије М52)
4 рада саопштења на међународним
научним скуповима где је кандидат
први аутор

/
Саопштења на међународним и домаћим
скуповима
Књига (монографија) из релевантне области
или уџбеник (превод уџбеника), практикум,
збирка задатака или скрипта за област коју
се бира
Допринос академској и широј заједници

већи број

1

Остварене активности
најмање у три елемента
из Табеле 1.

1
1.Учешће у раду тела факултета и
Универзитета
2. Успешно извршавање специјалних
задужења везаних за наставу,
менторство, професионалне
активности намењене као допринос
локалној или широј заједници
3. Рецензирање радова и оцењивање
радова и пројеката (по захтевима других
институција)
4. Учешће у значајним телима заједнице
и професионалних организација
5.Учешће у наставним активностима
које не носе ЕСПБ бодове

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. Оцена испуњености услова за избор у
звање врши се према важећим критеријумима за изборе у звања наставника на Универзитету одбране
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IX

ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ОДРЕЂЕНО ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА

На основу остварених резултата у наставном, педагошком, научноистраживачком, стручном и професионалном
раду, предлажемо Наставно-научном већу Медицинског факултета ВМА Универзитета одбране да потпуковника
доцента Ненада Балетића изабере у звање ванредни професор за ужу научну област Оториноларингологија са
максилофацијалном хирургијом.

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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