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

Одлука НН већа Војномедицинске академије број 1/14 од 28.11.2013.г.
2. Датум и место објављеног конкурса

Магазин „Одбрана“ од 15.12.2013.г.
3. Број наставника који се бира, звање и назив уже научне области за коју је конкурс расписан

Једног наставника за ужу научну област ХИРУРГИЈА подобласт Грудна хирургија у звање доцента
4. Чланови Комисије (име и презиме, звање, ужа научна област за коју је изабран, датум избора у звање,
институција у којој је запослен)

1. Проф. др Драган Суботић, ванредни професор за ужу научну област хирургија (грудна
хирургија) Медицинског факултета Универзитета у Београду (реизабран 24.09.2013.г.) –
председник Комисије.
2. Пк.проф.др Војкан Станић, редовни професор за ужу научну област хирургија (грудна хирургија), у
пензији од 19.12.2012.г. (изабран 04.12.2008.г.) – члан Комисије.
3. Проф.др Радослав Јаковић, редовни професор за ужу научну област хирургија (грудна хирургија)
Медицинског факултета Универзитета у Београду (изабран 20.10.2001.г.) – члан Комисије.
5. Пријављени кандидати

пк др сци. мед. Владо Цвијановић

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

Владо (Саво) Цвијановић
2. Звање, датум донете одлуке о избору у звање

Асистент, одлука ННВ ВМА мај 2008 год., реизбор март 2013.год.
3. Датум и место рођења, адреса

09.03.1959.год., Тузла
4. Установа где је кандидат тренутно запослен и професионални статус

Војномедицинска академија, пуковник, асистент , др сц.мед. начелник Клинике за грудну хирургију
5. Година уписа и завршетка високог образовања, универзитет, факултет, назив студијског програма,
просечна оцена током студија и стечени стручни, односно академски назив

1977 – 1983 год. Медицински факултет Универзитета у Београду, (9,32), 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

1988 – 1994 год. Војномедицинска академија, специјалиста грудне и кардиоваскуларне хирургије, оцена
на завршном испиту одличан.
7. Година уписа и завршетка магистарских студија, универзитет, факултет, научна област, стечени
академски назив
8. Налов магистарске тезе
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II. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА
Ефикасност ране и касне декортикације у лечењу посттрауматских емпијема плеуре, 2001,
Војномедицинска академија, магистар медицинских наука.
9. Наслов докторске дисертације, година одбране, универзитет, факултет и стечено звање
Ефикасност интраплеурално аплицираног антитела на трансформирајући фактор раста – β у инхибицији процеса
плеуралне фиброзе на експерименталном моделу емпијема, 2013, Војномедицинска академија, 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, врло добро)
11. Научна област и ужа област

Хирургија – Грудна хирургија
12. Место и трајање студијских боравака (усавршавања) у иностранству

Барселона Шпанија 2 месеца
13. Кретање у служби

1994 – 2003 лекар специјалиста грудне хирурије у Клиници за грудну и кардио хирургију ВМА,
2003 – 2006 начелник Одељења грудне хирургије Клинике за грудну и кардиохирургију ВМА
2002 ванредно унапређен у чин пуковника
2007 – 2012 начелник I одељења Клинике за грудну хирургију ВМА
2013 Заступник начелника клинике за грудну хирургију ВМА
2014 Начелник Клинике за герудну хирургију ВМА
14. Претходна звања (навести сва звања и годину избора)

2008 избор у званје асистента
2013 реизбор у званје асистента
15. Чланство у стручним и научним асоцијацијама

Секција грудних хирурга Србије
Европска асоцијација грудних хирурга (ЕСТС)

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

PUBLICISTIČKA DELATNOST
Objavio je ukupno 26 radova i jedno poglavlje u zvaničnom udžbeniku iz grudne hirurgije za postdiplomsko
usavršavanje studenata na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Po strukturi rado se mogu razvrstati u sledeće
kategorije:
POGLAVLJA U KNJIGAMA, PREGLDNI ČLANCI (M45)
1.R. Jaković, V.Stanić i M. Ercegovac. Grudna hirurgija: Medicinski fakultet u Beogradu,
2004. Hirurško lečenje posttraumatskih empijema pleure.
Rad u vodećem međunarodnom časopisu (M23)
1.V.Stepić, V.Stanić, N.Čvorović, V.Cvijanović. AUTOTRANSFUSION IN
THORACIS WAR WOUNDS. The Europian Journal of Emergency Surgery and
Intesive Care 1996; 19 (4); 221:223.
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III. НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ДОПРИНОС
2. Bulajić N, Cvijanović V, Vukojević J, Tomić D, Elizabeth J. Schizophyllum
commune associated with bronchogenous cyst. Mycoses 2006; 49 (4): 343-345.

Plenarno predavanje po pozivu na skup međunarodnog značaja štampano u celini
(M31)
1. Stanić V, Stepić V, CvijanovićV, Ristanović A, Gulić B. ZBRINJAVANJE
RATNIH POVREDA PLUĆA. Kongres ratne medicine sa međunarodnim
učešćem, Banja LUka, 23-27. maj 2001.
2. Stepić V, Stanić V, Cvijanović V, Ristanović A, Gulić B. OSNOVNI PRINCIPI
ZBRINJAVANJA POLITRAUMATIZOVANIH U RATU. Kongres ratne
medicine sa međunarodnim učešćem, Banja Luka, 23-27. maj 2001.

Rad na međunarodnom skupu štampan u celini (M33)
1. V.Stepić, V.Stanić, N.Čvorović, V. Cvijanović. SURGAL TREATMENT OF NSCL
LUNG CANCER. I Kongres BUON u Atini jula 1996. Objavljen kao naučni rad,
Proceedings Division; 451-6. Monduzzi Editor, International
Rad u vodećem nacionalnom časopisu (M51)
1. V.Cvijanović, V.Stanić, A.Ristanović, B.Gulić, S.Durković, D.Stamenović, N.Marić.
DESCEDENTNI NEKROTIZIRAJUĆI MEDIJASTINITIS-PRIKAZ SLUČAJA.
Vojnosanit Pregl. 2006; 63(7): 677-680.
2. V.Cvijanović, V.Stanić, A.Ristanović, B.Gulić, S.Durković, D.Stamenović, N.Marić,
S.Kovačević. TORAKOHIRURŠKO REŠAVANJE ENORMNE ELEVACIJE LEVE
HEMIDIJAFRAGME –PRIKAZ SLUČAJA. Vojnosanit Pregl 2007; 64(4):279-282.
3. V.Cvijanović, V.Stanić, A.Ristanović, B.Gulić, S.Kovačević. HIRURŠKO LEČENJE
RATNIH POSTTRAUMATSKIH EMPIJEMA PLEURE. Vojnosanit Pregl 2007;
64(12):813-818.
4. Stepić V, Stanić V, Cvijanović V, Ristanović A, Gulić B. PRINCIPI ZBRINJAVANJA
RATNIH POVREDA GRUDNOG KOŠA. Vojnosanit Pregl 2002; 59(6); 625-631.
5. Tomić I, Plavec G, Karličić V, Spasić V, Rusović S, Stanić S, Cvijanović V,
Ristanović A. HILOZNI IZLIV. Vojnosanit Pregl 2003; 60(5):613-620.
6. Tomić I, Plavec G, Tasić Olga, Ristanović A, Cvijanović V. KASTELMANOVA
BOLEST PRELAZNOG TIPA ISPOLJENA KAO POEMS SINDROM. Vojnosanit
Pregl 2004; 61(4): 439-444.
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III. НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ДОПРИНОС

Rad u vodećem nacionalnom časopisu (M23)
1. Marić N, Stanić V, Cvijanović V, Ristanović A, Kovačević S, Krivokapić Ž, TasićRadić O. HIRURŠKO LEČENJE LOKALIZOVANOG OBLIKA KASTELMANOVE
BOLESTI PLAZMOĆELIJSKOG HISTOLOŠKOG TIPA. Vojnosanit Pregl 2011;
68(9):795-799.
2. Marić N, Stanić V, Ristanović A, Cvijanović V, Milisavljević S.
TRANSAKSILARNA TORAKOSKOPSKA SIMPATEKTOMIJA KROZ JEDNU
INCIZIJU. Vojnosanitet Pregl Dostupan on line.
Rad u vodećem nacionalnom časopisu (M24)
1. V.Cvijanović, V.Stanić, A.Ristanović, B.Gulić, D.Stamenović, N.Marić, S.Kovačević,
L.Zolotarevski. LEČENJE PLUĆNOG SEKVESTRA. Vojnosanit Pregl 2008;
65(1):33-39.
2. Stanić V, Vulović T, Novaković M, Ristanović A, Stamenović D, Cvijanović V, Stepić
N, Đorđević G. RADIKALNA RESEKCIJA GIGANTSKOG HONDROSARKOMA
NA PREDNJEM ZIDU GRUDNOG KOŠA. Vojnosanitet Pregl 2008; 65(1); 64-68
Rad u nacionalnom časopisu (M52)
1.V. Stanić, M.Novaković, T.Vulović, V.Cvijanović, A.Ristanović, B.Gulić.
REKONSTRUKCIJA VELIKIH DEFEKATA ZIDA GRUDNOG KOŠA NAKON
RADIKALNE RESEKCIJE MALIGNOG TUMORA. Scientific Journal Acta
Facultatis Medicae Naissensis 2006; Volumen 23: No2, 170-111.
RAD NA MEĐUNARODNOM SKUPU ŠTAMPAN U IZVODU
1.V.Stepić, V.Stanić, N.Čvorović, V.Cvijanović. HIRURŠKI ASPEKTI
UNAPREĐENJA POVREĐENIH U RATU. II Kongres ratne medicine sa
međunarodnim učešćem, Banja Luka, 24-27. aprila 1996. god.
2. V.Stepić, V.Stanić, N.Čvorović, V.Cvijanović. OSNOVNI PRINCIPI ANTIBIOTSKE
PROFILAKSE INFEKCIJE RATNE RANE. II Kongres ratne medicine sa
međunarodnim učešćem, Banja Luka, 24-27. aprila 1996.god.
3. V.Stepić, V.Stanić, N.Čvorović, V.Cvijanović. AUTOTRANSFUZIJA KOD RATNIH
POVREDA GRUDNOG KOŠA. II Kongres ratne medicine sa međunarodnim
učešćem, Banja Luka, 24-27. aprila 1996.god.
4. N.Čvorović, D.Cvetanović, V.Stepić, V.Stanić, V.Cvijanović. NAŠA ISKUSTVA U
LEČENJU POVREDA VRATNOG DELA JEDNJAKA I TRAHEJE SA
INTRATORAKALNIM KOMPLIKACIJAMA. . II Kongres ratne medicine sa
međunarodnim učešćem, Banja Luka, 24-27. aprila 1996.god.
5. V.Cvijanović, V.Stepić, V.Stanić, N.Čvorović. LEČENJE POSTTRAUMATSKIH
EMPIJEMA. II Kongres ratne medicine sa međunarodnim učešćem, Banja Luka,
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III. НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ДОПРИНОС
24-27. aprila 1996.god.
6. V.Stepić, V.Stanić, M.Todorić, N.Čvorović, V.Cvijanović. COMBAT THORACIC
INJURES IN POLYTRAUMA-DIAGNOSTIC AND TREATMENT PRINCIPLES. I
internacionalna konferencija urgentne hirurgije, Beograd, septembar 1996.god., Atina.
7. V.Stanić, V.Stepić, N.Čvorović, V.Cvijanović. STERNAL RESECTION AS A
METHOD OF SURGICAL TREATMENT. Internacionalni Kongres torakalne
hirurgije, Atina, 1-8. jula 1997.god.
8. V.Stepić, V.Stanić, N.Čvorović, V.Cvijanović. RECONSTRUCTION AND
STABILITY OF CHEST WALL FOLLOWING RADICAL RESECTION OF
MALIGNANT TUMORS. Internacionalni Kongres torakalne hirurgije, Atina,
1-8. jula 1997.god.
9. V.Stanić, V.Stepić, V.Cvijanović,A.Ristanović, B.Gulić. ZBRINJAVANJE RATNIH
POVREDA PLUĆA. Kongres ratne medicine sa međunarodnim učešćem, Banja Luka,
23-27. maja 2001.god.

б) у ранијем периоду уколико то предвиђају критеријуми
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)

НИ задатак ВМА/06-10/б.7 „Имунорегулаторни механизми ун инфламацији и зарастаљу рана“, период
реализације 2009-2014, учествовао као сарадник
Међунардни проспективни НИ пројекат IASLC Lung Staging Project (Eight TNM Classification).
4. Признања, награде и одликовања за професионални рад:
a) у току последњег изброног периода
б) у ранијем периоду
5. Остало

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:
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IV. ПЕДАГОШКА СПОСОБНОСТ И ДОПРИНОС У НАСТАВИ
1. Специјализација из Грудне и кардиоваскуларне хирургије (8 часова годишње).
2. ШРО (4 часа годишње).
3. Курсеви у ВМА и МФ у Београду (8 часа годишње).
б) Педагошко искуство

17 година је у настави у ВМА, како у додипломској настави ( Медицински факултет ВМА, Висока
струковна медицинска школа), тако и у свим облицима постдипломске наставе (специјализације) и у
другим областима усавршавања (курсеви, стажисти и др.).
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):

1. Интегрисане студије медицине, ужа научна област Хирургија подобласт Грудна хирургија, наставни
предмети: Хирургија (пета година)
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

Пошто прва генерација кадета није завршила наставу из Хирургије, није било анкетирања наставног
рада.
10. Остало
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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)

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

Члан је Одбора за наставни кадар Медицинског факултета ВМА Универзитета одбране у београду
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

Предавање по позиву 2011.г. у Марсеју и 2012.г. у Барселони на тему: „Збрињавање ратних повреда
грудног коша“.
Предавање страним војним делегацијама о нашем искуству у збриавању ратне торакалне повреде.
5. Вођење професионалних (струковних) организација

Члан председништва Секције грудних хирурга Србије.
6. Учешће у раду одбора, стручних тела, професионалних организација

7. Израда професионалних експертиза и рецензирање радова и пројеката

Судско-медицински вештак на Судској медицини ВМА.
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VII. АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА
1. ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА ПЕДАГОШКОГ РАДА

Кандидат на интересантан, јасан 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
Досадашња публицистичка активност, учешће у међународном научно-истраживачком пројекту и сарадња
са другим научно-истраживачким институцијама показатељ су високе вредности научно-истраживачког
рада. Пројекти и сарадња са европским и светким научниоистраживачким и образовним институцијама
квалитет и резултате научноистраживачкогв рада дићи ће на још виши ниво.
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VIII. МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ
На расписани конкурс пријавио се један кандидат
Кандидат пуковник др сци. мед. Владо Цвијановић специјалиста грудне и кардиоваскуларне хирургије,
досадашњи асистент за ужу научну област Хирурјиа подобласт Грудна хиругија испињава све услове за
избор у звање доцент прописане:
а) Законом о високом образовању
б) Статутом Универзитета одбране
в) Критеријумима за стицање звања настаника („Службени војни лист“ бр.7/12), јер има:
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.

Постигнуто

Научни степен доктора
наука из уже научне области
Хирургија
Специјалиста грудн и
кардиоваскуларне хирургије

а) Најмање трогодишње педагошко
У звању асистента од 2008.г.
искуство у звању асистента
75области физиологија.
а) Најмање један in extenso рад, као први
аутор
а) четири in extenso рада
у часопису са импакт фактором са
(први аутор у једном) у
Journal Citation Report (JCR) листе чија часописима са JCR листе,
је вредност најмање 0.75 односно више кумулативна вредност
радова у часописима са JCR листе
импакт фактора 1,558
(први аутор у једном) чији је
б)
Најмање један
in extenso
у
б) два in extenso рада у
кумулативни
импакт
факторрад
0.75.
часопису индекси- раном у SCI
часописима индексираним у
Expanded бази података без импакт
SCI Expanded бази података
фактора.
без импакт фактора.
в) Најмање два in extenso рада у
часописима
в) 6 in extenso радова у
индек- сираним у MEDLINE бази
часописима
података. Рад из категорије б) може
индексираним у
бити замењен радом из ка-тегорије а),
MEDLINE бази
а радови из категорије в)
1.података
Учешће у наставним
могу бити за-мењени радовима из
активностима које не носе ЕСПБ
2. Учешће у раду тела
категорија а)
факултета и
и б).
Остварене активности најмање у два
Универзитета
елемента из Табеле 1.
3. Ваннаставне активности

4.
5.

које доприносе угледу и
статусу факултета и
Универзитета
Пружање консултативних
услуга заједници
Вођење професионалних
(струковних) организација

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 прегледа објављених резултата научноистраживачког рада, процене научних, стручних и
педагошких квалитета и анализе пратећих активности кандидаткиње којима је дала допринос академској
и широј заједници, Комисија је мишљења да пуковник др сци.мед.Владо Цвијановић испуњава све
законом предвиђене услове и предлаже Наставно-научном већу Медицинског факултета ВМА
Универзитета одбране, да утврди предлог за избор пуковника др сци. мед. Владе Цвијановића у
звање доцента за ужу научну област 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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