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 Наставно-научног већа Војномедицинске академије на својој 20.седници одржаној 29.05.2014.год.
2. Датум и место објављеног конкурса

15. јуни 2014.год. магазин „Одбрана“ бр.210
3. Број наставника који се бира, звање и назив уже научне области за коју је конкурс расписан

један наставник за ужу наставну област РАДИОЛОГИЈА у звање ванредног професора
4. Чланови Комисије (име и презиме, звање, ужа научна област за коју је изабран, датум избора у звање,
институција у којој је запослен)

Проф.др Дара Стефановић,ванредни професор за ужу научну област радиологија Медицинског
факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду (15.06.2011.г)-председник
комисије;
Проф.де Тања Стошић Опинћал, редовни професор за ужу научну област радиологија Медицинског
факултета Универзитета у Београду (14.12.2011.г)-члан комисије;
Проф.др Ђорђије Шарановић,редовни професор за ужу научну област радиологија Медицинског
факултета Универзитета у Београду (23.03.2013.г )-члан комисије.
5. Пријављени кандидати

Доц.др Лепосава Секуловић

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

Лепосава (Влајко) Секуловић
2. Звање, датум донете одлуке о избору у звање

Доцент,03.12.2009.године
3. Датум и место рођења, адреса

06.новембра 1954.године, Вршац
4. Установа где је кандидат тренутно запослен и професионални статус

Војномедицинска академија, Начелник института за радиологију
5. Година уписа и завршетка високог образовања, универзитет, факултет, назив студијског програма,
просечна оцена током студија и стечени стручни, односно академски назив

1974-1981.год. Универзитет у Београду, Медицински факултет ,студије медицине, 7,14, лекар
6. Година уписа и завршетка специјалистичких студија, универзитет, факултет, просечна оцена (за
здравствене специјализације оцена са завршног испита), научна област, стечени академски назив

1989-1992.год. Војномедицинска академија,оцена одличан,радиологија,спеијалиста радиолог
7. Година уписа и завршетка магистарских студија, универзитет, факултет, научна област, стечени
академски назив

2002.год.Војномедицинска академија у Београду
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8. Налов магистарске тезе

„Значај промера перфорантних вена у процени њихове инсуфицијенције“
9. Наслов докторске дисертације, година одбране, универзитет, факултет и стечено звање

Валидност ултразвучне и колор допплер дијагностике у процени средње тешког степена Крохнове
болести , 08.11.2005.год у Београду.Војномедицинска академија,доктор медицине
10. Знање светских језика (за сваки језик посебно) – STANAG, или наводи кандидата (чита, пише, говори, са
оценом одлично, врло добро, добро задовољавајуће)

Руски,енглески,чита,пише,говори,врло добро
11. Научна област и ужа област

Радиологија
12. Место и трајање студијских боравака (усавршавања) у иностранству

1998.год.Hammersmith imaging training end education centre ,Eurosonschool on vascular ultrasound,Monte
Carlo,Monaco
2006.год.– Hospital „St.Josef“ Viena ,Контрастни ултразвук
2009.год. Simens Acuson user training at the Klinikum Wels-Grieskirchen radiologie II
13. Кретање у служби

2011.гонине Начелник Института за радиологију Војномедицинске академије
1995-2011.Институт за радиологију Војномедицинске академије,специјалиста радиолог
1992-1995.год.Дом здравља“Звездара“спацијалиста радиолог
1989-1992.год специјализација Војномеицинска академија
1982-1989.год.лекар опште праксе ,Дом здаравља“Звездара“
14. Претходна звања (навести сва звања и годину избора)

2009.гог доцент радиологије
15. Чланство у стручним и научним асоцијацијама

Српсло лекарско друшрво-секција за радиологију
European Society of Radiology

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
1.Драган Микић,Зоран Ђорђевић,Лепосава Секуловић,Мирослав Којић,Бранка Томановић,
Diseminovana Rhodococus equi infekcija kod bolesnice sa Hočkinovim limfomom,Војносанитетски преглед
2014;71(3):317-324.
2.Иван Маријановић,Момир Шарац,Александар Томић,Синиша Русовић,Лепосава Секуловић,Марко
Лековић,Михајло Безмаревић, Visceral hybrid recostruction of thoracoabdominal aortic aneurysm after open
repair of type A aortic dissection by the Bentall procedure with the elephant trunk tecnique,Војносанитетски
преглед 2014.On line-First DOI:10-2298/VSP 121016022D.
3.Цвијановић Влaдо,Данило Војводић,Драган Ђурђевић,Милена Јовић,Војкан Станић,Лепосава
Секуловић,Тијана Перић, Experimental pleural rabbit Empyema model:Why,How and What the next
steps,Војносанитетски преглед 2014;May vol.71(5):491-498.
4.Иван Тавчар,Саша Киковић,Михајло Безмаревић,Дарко Мирковић,Снежана Кузмић Јанковић,Тамара
Драговић,Јелена Карајовић,Лепосава Секуловић,Зоран Хајдуковић,A 60-year expirience in the treatment
of pancreatic insulinoma in the Military Medical Academy,Belgrade,Serbia,Војносанитетски преглед
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2014;71(3):293-297.
5.Хајдуковић Зоран,Кузмић Јанковић Снежана,Тамара Клљаковић Аврамовић,Лепосава
Секуловић,Љилљана Тукић,Orbital Lymphoma associated with graves disease,Војносанитетски преглед
2014;Мај вол.71(5): 510-514.
6.Саша Мицковић,Михајло Безмаревић,Ирена Николић Мицковић,Лепосава Секуловић,Братислав
Трифуновић, Traumatic mesenteric pseudocyst(case report),Војносанитетски преглед 2014;71(7):685-688.
7.Дејан Костић,Биљана Бркић Георгиески,Алексадар Јовановски,Лепосава Секуловић, Posterior
Reversibile encephalophaty Syndrome(case report),Војносанитетски преглед in press(On line-First August
2014).
М51
Дејан Костић,Биљана Bркић Георгиески,Лепосава Секуловић,Александар Јовановски,Милан
Шћепановић,Смиљана Костић,Улога компјутеризоване томографије у дијагностици акутног можданог
удара,Medical Data 2013.;jun,5(2):159-162.
M63
1.Лепосава Секуловић,Ултразвуча и колор доплер дијагностика код трансплантиране јетре,предавање
по позиву,Конгрес радиологога Србије,Златибор 2011.
2.Бојан Радојчић,Лепосава Секуловић,Милан Шћепановић,Властимир Маринковић,
Аспергилоза, Конгрес радиологога Србије,Златибор 2011.
3.Мирослав Мишовић,Лепосава Секуловић,Милан Шћепановић,Властимир Маринковић,МДЦТ
ангиографија у дијагностици ануризми поплитеалне артерије, Конгрес радиологога Србије,Златибор
2011.
4.Бојан Радојчић,Јасенка Васић-Вилић, Лепосава Секуловић,Мирослав Мишовић,
Обострана остеонекроза главе хумеруса, Конгрес радиологога Србије,Златибор 2011.
5.Тања Дмитрова,Лепоава Секуловић, Јасенка Васић Вилић,Ратко Стаматовић,
Мултипле картилагинозне егзостозе, Конгрес радиологога Србије,Златибор 2011.
6.Горан Сјеничић,Саша Милојевић,Дара Стефановић,Лепосава Секуловић, Перкутана дренажа
билатералног апсцеса псоаса натерену пиогеног спондилодисцитиса, Конгрес радиологога
Србије,Златибор 2011.
7.Милена Миловић, Дара Стефановић, Лепосава Секуловић,Игор Томић, Акутна бубрежна
инсуфицијенције гбог трованја сирћатном есенцијом, Конгрес радиологога Србије,Златибор 2011.
8.Игор Секулић,Лепосава Секуловић,Ђорђе Прокић,Тања Дмитрова, Синдром опструкције донјих
уринарних путева, Конгрес радиологога Србије,Златибор 2011.
9.Иван Богићевић,Лепосава Секуловић,Бојан Николић, Билијарни илеус-улога МДЦТ у
дијагностици,Конгрес радиолога Србије,Ниш 2013.
10. Иван Женило,Дара Стефановић,Лепосава Секуловић,Милена Миловић, Дупликација жучне кесе,
Конгрес радиолога Србије,Ниш 2013.
11.Лепосава Секуловић, Владица Васиљевић, RECIST II, предаванје по позиву,Мокра Гора 2013.
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12.Лепосава Секуловић, Владица Васиљевић, Радиолошки приступ дијагностици неуроендокриних
тумора панкреаса ,Интерсекцијиски сатанак Србија –Словенија,Београд 2014.
13.Лепосава Секуловић, RECESTA, предавање по позиву, Београд 2014.
14.Дејан Костић,Александар Јовановски,Лепосава Секуловић, Неуроимиджинг у деменцијама,
Конгрес неурорадиолога Србије,Београд 2014.
15.Александар Јовановски,Властимир Маринковић,Лепосава Секуловић,Дејан Костић. Гломус тумори
главе и врата-дијагностика и ендоваскуларни третман, Конгрес неурорадиолога Србије,Београд 2014.
М32
2.Лепосава Секуловић,трауматологија скијаша,предавање по позиву,Први Балкански радиолошки
конгрес са међународним учешћем,Јахорина 2013.
М34
1 Јелена Остојић,Александра Павловић,Душан Козић,Н.Човичковић, Е.Стефановић,Лепосава
Секуловић,Diffusion tenson imagining of the hippocampus in vascular dementia, ECR,Viena 2013.

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

члан уређивачког одбора Војносанитетског прегледа
рецезент у часопису Војносанитетски преглед из области радиологије
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 у научноистраживачком пројекту «Савремена дијагностика меланома,биопсија лимфног чвора
стражара и утицај локалних и системских имуних параметара на ток и исход болести»,под шифром
МФВМА/15/13-15,којим руководи бр проф.др Марјан Новаковић,Одлука Сената број 19/21 од
14.11.2013.
Сарадник у међународном пројекту BEAN-Bridgingthe Anatolian Neolithic,broj projekta 289966,projekat
realizuje laboratorija za bioarheologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu 2014.godina.
4. Признања, награде и одликовања за професионални рад:
a) у току последњег изброног 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 на академским специјалистичким студијама
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):

предавач на Медицинском факултету ВМА:предмет радиологија,
предавач на академским специјалистичким студијама ВМА: неурорадиологија,семестрално

3. Увођење нових области, наставних предмета (модула, курсева)

4. Увођење нових метода у реализацији наставе

5. Уџбеници - основни (наслов, аутори, година издавања, издавач)

„Перфорантне вене ноге“ Лепосава Секуловић,Слободан Секуловић 2014.год.Medicor
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
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10. Остало

Континуирано учешће у оквиру здравствене специјализације из радиологије специјализантима ВМА, као
и специјализантима упућеним на специјализацију радиологије од стране Министарства здравља Србије.

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 Надица Маринковић,судска медицина и патологија, «Значај модификоване формуле за процену
заживотне висине тела на основу дужине дугих костију» ВМА,02.12.2010. год.
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)

Докторска дисертација др Надица Маринковић,судска медицина и патологија,»Значај модификоване
формуле за процену заживотне висине тела на основу дужине дугих костију» ВМА 02.12.2010.год.
Докторска дисертација др Милев,хирургија «Утицај интрабдоминалног притиска на степен некрозе
панкреаса код болесника са тешком формом акутног панкреатитиса» Медицински факултет Крагујевац
28.05.2014.год

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

активни члан струковних удружења,учествује на конгресима и симпозијумима,
активно учествује у континуираној мадицинској едукацији
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)

др Дејан Костић, асистент радиологије 2013.год.
3. Руковођење у високошколским јединицама и на Универзитету

4. Допринос активностима на афирмацијиУниверзитета

5. Вођење професионалних (струковних) организација
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VI. ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
заменик шефа Катедре за морфолошке науке ВМА
6. Учешће у раду одбора, стручних тела, професионалних организација

7. Израда професионалних експертиза и рецензирање радова и пројеката

рецезент у часпису Војносанитетски преглед

VII. АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА
1. ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА ПЕДАГОШКОГ РАДА
Наставну делатност кандидат обавља савесно излажући савремено конципирана актуелна стручна и
научна предавања.Предавања излаже јасно,разумњиво и прилагођено профилу слушалаца.
Кандидат је у склопу своје наставне активности свакодневно у активном раду са специјализантима
радиологије и студентима медицине у оквиру семестралних активности.

2. ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА
Свој научноистраживачки рад започела је у радиолошкој дијагностици дигестивног тракта увођењем
новина у хипотонији дигестивног тракта која се постиже акупунктуром и развојем технике болон
дилатације једњака у сараднји са колегама са Клинике за гастроентерологију.
Такође,у примени ултразвучне дијагностике и колор доплер ангиографије промена у танком цреву код
Кронове болести и постављање критеријума на основу ултразвучхог прегледа за процену степена
болести.
Постављање критеријума инсуфицијенције перфорантних вена колор доплер сонографијом.
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VIII. МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ
Доцент др Лепосава Секуловић испуњава све услове за избор у звање ванредног професора прописане
а) Законом о високом образовању
б) Статутом Универзитета одбране
в) Критеријумима за стицање звања настаника („Службени војни лист“ бр.7/12), јер има:
Прописани услови
Услови кандидата
Научни степен доктора наука из уже научне области за докторат из уже научне области
коју се бира
Матична здравствена специјализација на предметима
за које таква специјализација постоји
специјалиста радиологије
После избора у звање доцента има најмање два in
има 7 in extenso радова у часописима са импакт
extenso рада у часописима са кумулативним импакт
фактором са ЈCR листе, вредност 1,47
фактором са JCR листе чија је вредност најмање 0.75
После избора у звање доцента има најмање један in
extenso рад у часописима индексираним у SCI
Expanded бази података без импакт фактора, који се
може заменити радовима објављеним у часописима са
JCR листе
После избора у звање доцента има најмање два in
extenso рада у часописима индексираним у MEDLINE
бази података који се могу заменити са радовима
радове из овог услова покривају два рада од 7 у
објављеним у часописима са JCR листе
часописима са JCR листе
Статус руководиоца научноистраживачког или
стручног пројекта или сарадника (члан истраживачког Члан је у два (2) НИР пројекта
или стручног тима) на таквом пројекту.
Од претходног избора има:
- књигу или монографију из релевантне области, или
једна књига
- уџбеник или превод уџбеника из области из које се
бира, или
- практикум, збирку задатака или скрипту за наставу
из области из које се бира.
Саопштења на међународним или домаћим научним
укупно 17 саопштења ,2 на међународним скуповима
скуповима.
и 15 на домаћим
Менторство за израду најмање једног магистарског
рада или докторске дисертације. Овај услов може се
члан комисије за одбрану две докторске дисертације
заменити учешћем у комисији за одбрану две тезе
ментор 12 специјализанта
(докторске, магистарске или обе) или учешћем у
комисији за одбрану једне тезе (докторска или
магистарска) уз учешће у својству ментора за две
здравствене специјализације (супспецијализације).
Остварене активности најмање у три елемента из
активности у више од три елемената из Табеле 1
Табеле 1 Критеријума за стицање звања наставника у
пољу за медицинске науке („Службени војни лист“,
број 7/12)
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. 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 изложених података и анализом целокупног рада, као и личног познавања кандидата,
његових радних, људских и моралних особина, чланови комисије су мишљења да кандидат ВС доц. др
Лепосава Секуловић испуњава све услове за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну
области РАДИОЛОГИЈА и на основу тога предлажемо Наставно-научном већу да се ВС доц. др
Лепосава Секуловић изабере у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област
РАДИОЛОГИЈА.

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.
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НАПОМЕНА: Образац се попуњава навођењем кратких одговора, са валидним подацима, без непотребног текста.
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