Универзитет одбране у Београду
Медицински факултет
Војномедицинске академије
ИЗВЕШТАЈ
Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање
доцента за ужу научну област офталмологија

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

Одлука НН већа Медицинског факултета ВМА УО бр. 2/17 од 27.02.2014.
2. Датум и место објављеног конкурса

Магазин "Одбрана" од 15.марта 2014. године
3. Број наставника који се бира, звање и назив уже научне области за коју је конкурс расписан

Један наставник у звање доцента 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,
Медицински факултет Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду, изабран 02.12.2010.
године
2. проф. др Светислав Миленковић, редовни професор за ужу научну област офталмологија, Медицински
факултет Универзитета у Београду, изабран 2001. године
3. проф. др Миленко Стојковић, ванредни професор за ужу научну област офталмологија, Медицински
факултет Универзитета у Београду, изабран 2013. године
5. Пријављени кандидати

пп.асист др сц. мед. Мирко Ресан

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

Мирко (Раде) Ресан
2. Звање, датум донете одлуке о избору у звање

Асистент од 30.12.2008. године, реизабран 05.07.2012. године
3. Датум и место рођења, адреса

12.04.1971.,Земун, Романијска 26
4. Установа где је кандидат тренутно запослен и професионални статус

Војномедицинска академија, Клиника за очне болести, Одељење за функционалну дијагностику,
потпуковник, начелник одељења.
5. Година уписа и завршетка високог образовања, универзитет, факултет, назив студијског програма,
просечна оцена током студија и стечени стручни, односно академски назив

Уписан 1990, дипломирао 1998, Универзитет у Београду, Медицински факултет, 8,67, 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

2003-2007., Војномедицинска академија, одличан, офталмологија, специјалиста офталмологије
7. Година уписа и завршетка магистарских студија, универзитет, факултет, научна област, стечени академски
назив

Од 2002-2007, Универзитет у Београду, Медицински факултет, офталмологија, магистар мед. наука
8. Налов магистарске тезе

Утицај метаболичке контроле на настанак и ток дијабетесне ретинопатије код оболелих од типа 2
дијабетеса
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II. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА
9. Наслов докторске дисертације, година одбране, универзитет, факултет и стечено звање
Повезаност фотоаблације строме рожњаче кратковидих очију са нивоима медијатора имунске реакције у сузама,
2014, Универзитет одбране, Медицински факултет ВМА, 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 језик: чита одлично, пише врло добро, говори врло добро
11. Научна област и ужа област

медицина, офталмологија
12. Место и трајање студијских боравака (усавршавања) у иностранству

Хирургија предњег сегмента ока, Очна клиника ORASIS, Reinach, Швајцарска, код проф. др Бојана Пајића
13. Кретање у служби

1999-2003, Центар војномедицинских установа Београд, лекар опште медицине
2003-2007, ВМА, Клиника за очне болести, лекар на специјализацији
2007-2009, ВМА, Клиника за очне болести, лекар специјалиста, од 2009. начелник Одељења
14. Претходна звања (навести сва звања и годину избора)

Асистент за предмет ОФТАЛМОЛОГИЈА, избор 2008., реизбор 2012.
15. Чланство у стручним и научним асоцијацијама

Српско лекарско друштво, Удружење за катаракту и рефрактивну хирургију Србије, Витреоретинално
удружење 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
M23-rad u međunarodnom časopisu

1. Resan M, Stanojević I, Petković-Ćurčin A, Pajić B, Vojvodić D. Levels of interleukin-6 in tears before and
after excimer laser treatment. Vojnosanitetski pregled (in press) (IF=0,21)
2. Resan M, Vukosavljević M, Milivojević M. Photorefractive keratectomy for correction of myopia-our oneyear experience. Vojnosanitetski Pregled 2012; 69(10):852-7. (IF=0,21)
3. Kosanović-Jaković N, Resan M, Dimitrijević-Srećković V, Vukosavljević M, Milenković S, Čolak E, Risović
D, Avramović S, Canović F. Metabolic control and diabetic retinopathy in patients with diabetes type 2.
Spektrum der Augenheilkunde 2010; 24: 157-161. (IF=0,12)
4. Draganić V, Vukosavljević M, Milivojević M, Resan M, Petrović N. Evolution of cataract surgery: smaller
incision-less complications. Vojnosanitetski Pregled 2012; 69(5):385-8. (IF=0,21)
5. Avramović S, Vukosavljević M, Janićijević-Petrović M, Petrović N, Resan M. Artificial monoblock lenses
implantation following rupture of posterior capsule during phacoemulsification surgery. Vojnosanitetski
Pregled 2010; 67(12): 003-6. (IF=0,21)
6. Kovač B, Vukosavljević M, Janićijević-Petrović M, Resan M, Janković J. The prevalence of
pseudoexfoliation syndroma and possible systemic associations in patients scheduled for cataract surgery in
Military Medical Academy. Vojnosanitetski pregled (in press) (IF=0,21)
M24-rad u časopisu međunarodnog značaja

1. Vukosavljević M, Milivojević M, Resan M, Cerović V. Laser in situ keratomileusis (LASIK) for correction of
myopia and hypermetropia-our one year experience. Vojnosanitetski Pregled 2009; 66 (12):979-84.
2. Kosanović-Jaković N, Ivanović B, Milenković S, Risović D, Dimitrijević-Srećković V, Radosavljević A,
Risimić D, Resan M. Anterior ischemic optic neuropathy associated with metabolic syndrome. Arquivos
Brasileiros de Oftalmologia 2008; 71 (1): 62-6.
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III. НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ДОПРИНОС

M14 - poglavlje u knjizi međunarodnog značaja
1. Vukosavljević M, Milivojević M, Resan M. Corneal surgical techniques. In: Advances in Ophthalmology,
Rumelt S. Ed. Rijeka, Intech 2012. p 119-132.
2. Resan M, Vukosavljević M, Milivojević M. Wavefront aberrations. In: Advances in Ophthalmology,
Rumelt S. Ed. Rijeka, Intech 2012. p 191-204.
3. Milivojević M, Vukosavljević M, Resan M. Toric intraocular lenses for the correction of astigmatism. In:
Advances in Ophthalmology, Rumelt S. Ed. Rijeka, Intech 2012. p 267-278.
4. Vukosavljević M, Petrović N, Resan M, Pajić B. Mature cataract with shallow anterior chamber and
previously vitrectomised eye and silicon oil tamponade. In: Jaypee,s video atlas of ophthalmic surgery,
Garg A. Ed. New Delhi, Jaypee Brothers Medical Publishers, 2013. section I, video LXII.
5. Vukosavljević M, Resan M, Petrović N, Pajić B. Special LASIK and PRK. In: Jaypee,s video atlas of
ophthalmic surgery, Garg A. Ed. New Delhi, Jaypee Brothers Medical Publishers, 2013. section II, video
XXI.
6. Vukosavljević M, Resan M, Petrović N, Pajić B. Cataract and high myopia and phakic lens. In: Jaypee,s
video atlas of ophthalmic surgery, Garg A. Ed. New Delhi, Jaypee Brothers Medical Publishers, 2013.
section III, video XXII.
7. Vukosavljević M, Petrović N, Resan M, Pajić B. Full thickness macular hole with ILM peeling. In:
Jaypee,s video atlas of ophthalmic surgery, Garg A. Ed. New Delhi, Jaypee Brothers Medical Publishers,
2013. section IX, video XII.
8. Vukosavljević M, Petrović N, Resan M, Pajić B. Young diabetic patient with proliferative diabetic
retinopathy. In: Jaypee,s video atlas of ophthalmic surgery, Garg A. Ed. New Delhi, Jaypee Brothers
Medical Publishers, 2013. section IX, video XIII.
9. Vukosavljević M, Petrović N, Resan M, Pajić B. Penetrating eye injury during car accident. In: Jaypee,s
video atlas of ophthalmic surgery, Garg A. Ed. New Delhi, Jaypee Brothers Medical Publishers, 2013.
section X, video IV.
10. Vukosavljević M, Petrović N, Resan M, Pajić B. Penetrating eye injury with barbed wire. In: Jaypee,s
video atlas of ophthalmic surgery, Garg A. Ed. New Delhi, Jaypee Brothers Medical Publishers, 2013.
section X, video V.
11. Vukosavljević M, Petrović N, Resan M, Pajić B. Penetrating eye injury without intraocular foreign body.
In: Jaypee,s video atlas of ophthalmic surgery, Garg A. Ed. New Delhi, Jaypee Brothers Medical
Publishers, 2013. section X, video VI.
12. Vukosavljević M, Petrović N, Resan M, Pajić B. Penetrating eye injury-20 years ago. In: Jaypee,s video
atlas of ophthalmic surgery, Garg A. Ed. New Delhi, Jaypee Brothers Medical Publishers, 2013. section X,
video VII.
13. Vukosavljević M, Petrović N, Resan M, Pajić B. Patient admitted to the clinic after bomb explosion in the
café. In: Jaypee,s video atlas of ophthalmic surgery, Garg A. Ed. New Delhi, Jaypee Brothers Medical
Publishers, 2013. section X, video VIII.
14. Pajic B, Vastardis I, Pajic-Eggspuehle B, Resan M, Hafezi F, Latinovic S, Vukosavljevic M. Analyze of
the CutQuality of the Newest Ziemers High Frequency Femto LDV Z6 PowerPlus for Femto-assisted
Cataract Incision. In. Anterior and Posterior Segment OCT-Current Technology and Future Applications.
Editor in chief Ashok Garg, Jaypee Brothers Medical Publishers, New Delhi 2014, p.40-45.
15. Resan M, Vukosavljevic M, Kontic M, Pajic B. Role of Anterior Segment Optical Coherence Tomography
in Corneal Refractive Surgery. In. Anterior and Posterior Segment OCT-Current Technology and Future
Applications. Editor in chief Ashok Garg, Jaypee Brothers Medical Publishers, New Delhi 2014, p.72-76.
16. Kontic M, Vukosavljevic M, Resan M, Pajic B. Role of Optical Coherence Tomography in Glaucoma
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.82-91.
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III. НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ДОПРИНОС

M34-saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvodu

1. Srećković B, Dimitrijević-Srećković V, Čolak E, Milenković S, Djordjević P, Kosanović- Jaković N,
Gostiljac D, Canović F, Resan M, Stojanović J. Cardiovascular diseases, prediabetes, diabetes and
atherosclerosis in patients with central retinal artery and vein occlusions and anterior ischemic optic
neuropathy. The Journal of Coronary Artery Disease 2007; 7 (1) (abstract).
2. Srećković B, Dimitrijević-Srećković V, Kosanović- Jaković N, Djordjević P, Čolak E, Gostiljac D,
Canović F, Milenković S, Stojanović J, Pejčić G, Resan M. Cardiovascular diseases and atherosclerotic
factors in central retinal artery and central retinal vein occlusion and anterior ischemic optic neuropathy.
Diabetes and Vascular Disease Research 2007; 4 (Suppl. 1) (abstract).
3. Dimitrijević-Srećković V, Srećković B, Kosanović- Jaković N, Djordjević P, Čolak E, Gostiljac D,
Canović F, Milenković S, Stojanović J, Pejčić G, Resan M. Metabolic syndrome, prediabetes,
hyperlipoproteinemia in patients with central retinal artery and central retinal vein occlusion and anterior
ischemic optic neuropathy. Diabetes and Vascular Disease Research 2007; 4 (Suppl. 1) (abstract).
4. Resan M, Vukosavljević M. LASIK and PRK for correction of myopia. 3-rd Congress of Macedonian
ophthalmologists with international participation, Ohrid 2013. Book of abstracts p.73.
5. Resan M, Vukosavljević M, Avramović S, Milivojević M, Petrović N. Perceiving the posterior corneal
surface with Pentacam-possibility to perform LASIK procedure. 13th ESCRS winter meeting, Rome
2009, Book of abstracts p.54 (poster abstract).
M64 - Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvodu

1. Resan M, Vukosavljević M, Milivojević M. Korigovanje hipermetropije excimer laserom-preoperativna i
postoperativna evaluacija. IX Kongres oftalmologa Srbije, Zlatibor 2008.
2. Resan M, Vukosavljević M, Milivojević M. Fotorefraktivna keratektomija u korekciji miopije. X Kongres
oftalmologa Srbije, Novi Sad 2009.
3. Resan M, Vukosavljević M, Milivojević M. Uticaj veličine optičke zone na potrošnju tkiva u korekciji
miopije PRK metodom. XI Kongres oftalmologa Srbije, Subotica 2010.
4. Resan M, Vukosavljević M, Milivojević M. Decentrirana ablacija i optičke aberacije višeg reda (HOAs) u
korekciji miopije PRK metodom. XII Kongres oftalmologa Srbije, Aranđelovac 2011.
5. Resan M, Vukosavljević M, Milivojević M. Mehanički ili transepitelijalni debridman tokom fotorefraktivne
keratektomije. XIII Kongres oftalmologa Srbije, Beograd 2012.
6. Resan M, Vukosavljević M. LASIK i PRK, izazovi i dileme – 6 godina posle. XIV Kongres oftalmologa
Srbije, Zlatibor 2013.

б) у ранијем периоду уколико то предвиђају критеријуми
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III. НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ДОПРИНОС
2. Уређивање часописа и публикација
a) у току последњег изброног 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)

“Савремени дијагностички и терапијски приступ обољењима предњег и задњег сегмента ока” (МФВМА/21/1315), 2012-2015., истраживач.
4. Признања, награде и одликовања за професионални рад:
a) у току последњег изборног периода

Писана похвала Начелника ВМА
б) у ранијем периоду

Писана похвала и новчана награда Начелника ЦВМУ Београд
5. Остало

Превремено унапређен у чин потпуковника

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

Предавања на тему “Примена ласера у офталмологији” за лекаре на специјализацији у оквиру
двосеместралне наставе, као и предавања на тему “Ратне повреде ока” за слушаоце ШРО 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):
3. Увођење нових области, наставних предмета (модула, курсева)

4. Увођење нових метода у реализацији наставе

5. Уџбеници - основни (наслов, аутори, година издавања, издавач)
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IV. ПЕДАГОШКА СПОСОБНОСТ И ДОПРИНОС У НАСТАВИ

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

10. Остало

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)

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)

VI. ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
1. Учешће у раду органа и тела високошколских јединица и Универзитета

Секретар Катедре за хируршке науке 2 Медицинског факултета ВМА
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)
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VI. ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
3. Руковођење у високошколским јединицама и на Универзитету

4. Допринос активностима на афирмацијиУниверзитета

5. Вођење професионалних (струковних) организација

Председник Удружења за катаракту и рефрактивну хирургију Србије
6. Учешће у раду одбора, стручних тела, професионалних организација

7. Израда професионалних експертиза и рецензирање радова и пројеката

Рецензент у часопису Војносанитетски преглед.
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VII. АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА
1. ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА ПЕДАГОШКОГ РАДА
Пп. асистент др Мирко Ресан испољава изражену жељу и способност за педагошки рад. Педагошко
искуство је, уз рад, почео да стиче од 2009. године, када је као лекар специјалиста и асистент на
предмету офталмологија укључен у наставу заједничких предмета за лекаре, стоматологе и
фармацеуте на здравственим специјализацијама у Војномедицинској академији. У овој настави је
ангажован на предавању на тему „Примена ласера у офталмологији”. Учествује и у извођењу наставе
за слушаоце ШРО СнСл у предавању на тему „Ратне повреде ока”.
Као асистент на предмету Офталмологија учествује у настави са лекарима на специјализацији из
офталмологије, како у смислу предавања-семинара, тако и полагања колоквијума.
Педагошки рад пп. асистента др Мирка Ресана одликује се смислом да систематично и јасно преноси
знање, укључујући и нова сазнања, што сведочи о његовом перманентном праћењу најновије стручне
и научне литературе.
2. ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА
Од 2010. године др Мирко Ресан учествује у 2 научноистраживачка пројекта у Војномедицинској
академији. Тренутно као истраживач учествује у извођењу НИ пројекта “Савремени дијагностички и
терапијски приступ обољењима предњег и задњег сегмента ока” (МФВМА/21/13-15). Овај пројекат је
од стране министра одбране проглашен за најбољи НИ пројекат у Војсци Србије и МО за 2013.
годину.
Резултате свог досадашњег научноистраживачког рада др Мирко Ресан презентовао је стручној и
научној јавности кроз 8 радова, од чега: шест in extenso радова у часописима са JCR листе (први
аутор у два рада) кумулативна вредност импакт фактора 1,17; и два in extenso рада у часописима
индексираним у SCI Expanded бази података без импакт фактора. Поред тога, др Ресан је аутор
или коаутор у 16 поглавља у монографији међународног значаја (М14). Има 5 саопштења на
међународним скуповима штампаним у изводу (М34), као и 6 саопштења на домаћим скуповима
штампаним у изводу (М64).
Прегледом објављених публикација може се закључити да се досадашњи научноистраживачки рад
кандидата одвијао у више области: рефрактивне хирургије рожњаче еxcimer ласером, хирургије
катаракте, и васкуларних обољења мрежњаче и видног живца.
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VIII. МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ
Преглед минималних услова за стицање звања доцента у пољу медицинских наука
(«Критеријуми за стицање звања наставника на Универзитету одбране у Београду, Службени
војни лист бр. 7/12) и резултата које је постигао пп. асистент др сц. мед. Мирко Ресан:

Услови

Потребно

Научни степен доктора наука из
уже научне области за коју се бира.
Докторат наука

Способност за
наставни рад

Публиковани радови

Допринос академској
и широј заједници

Матична здравствена специјализација
на предметима за које таква
специјализација постоји.
а) Најмање трогодишње педагошко
искуство у звању асистента
а) Најмање један in extenso рад, као
први аутор у часопису са импакт
фактором са Journal Citation Report
(JCR) листе чија је вредност најмање
0.75 односно више радова у
часописима са JCR листе (први аутор у
једном) чији је кумулативни импакт
фактор 0.75.
б) Најмање један in extenso рад у
часопису индекси раном у SCI
Expanded бази података без импакт
фактора.
в) Најмање два in extenso рада у
часописима индексираним у MEDLINE
бази података. Рад из категорије б) може
бити замењен радом из категорије а), а
радови из категорије в)
могу бити замењени радовима из
категорија а) и б).

Остварене активности најмање у два
елемента из Табеле 1.

Постигнуто
Научни степен доктора наука из
уже научне области

офталмологија.
Специјалиста
офталмологије

У звању асистента од 30.12.2008.
године.
а) шест in extenso радова (први
аутор у два) у часописима са
JCR листе, кумулативна
вредност импакт фактора 1,17

б) два in extenso рада у
часописима индексираним у SCI
Expanded бази података без
импакт фактора.
Радови из ове категорије
су, сходно критеријумима,
приказани у категоријама
а) и б).
1. Учешће у наставним
активностима које не носе ЕСПБ
бодове (12 учешћа)
2. Секретар Катедре за
хируршке науке 2
3. Председник Удружења
за катаракту и
рефрактивну хирургију
Србије
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IX

ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ОДРЕЂЕНО ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА

Из приложене документације коју је Комисија детаљно проучила, са задовољством констатујемо да
кандидат пп. асист. др сц. мед. Мирко Ресан испуњава све опште и посебне услове из конкурса и
правилника за избор у звање доцента за ужу научну област офталмологија. Посебно истичемо:
1.основне студије је завршио са просечном оценом 8,67,
2.специјалистичке и магистарске студије, као и докторску дисертацију завршио је из уже научне
области офталмологија,
3. аутор и коаутор је 8 радова који су објављени у научним часописима,
4.обавља дужност секретара Катедре за хируршке науке 2 Медицинског факултета ВМА,
5.обавља дужност председника Удружења за катаракту и рефрактивну хирургију Србије,
6. као предавач учествује у програмима континуиране медицинске едукације,
7. није осуђиван, нити се против њега води било какав истражни поступак.
ЗАКЉУЧАК: Комисија једногласно предлаже да се кандидат пп. асист. др сц. мед. Мирко Ресан
изабере у наставно звање доцент за ужу научну област офталмологија.
У Београду, 28.04.2014.
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