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 Медицинског факултета ВМА УО бр. 9/20 од 29.05.2014 год.
2. Датум и место објављеног конкурса

Магазин „ Одбрана“ од 15.06 .2014 год.
3. Број наставника који се бира, звање и назив уже научне области за коју је конкурс расписан

1 наставник у звање доцента за ужу научну област хирургија
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 Дарко Мирковић, редовни професор за ужу научну област хирургија подобласт
општа хирургија Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у
Београду ( изабран 02.12.2010 год.)-председник комисије
2. Пук.проф.др Небојша Станковић, редовни професор за ужу научну област хирургија подобласт
општа хирургија у пензији од 26.12.2013 год. ( изабран 28.12.2004 год.)-члан комисије
3. Академик Проф.др Зоран Кривокапић, редовни професор за ужу научну област хирургија
Медицинског факултета Универзитета у Београду ( изабран 24.01.2007 год.)-члан комисије
5. Пријављени кандидати

ВС Доц.др Братислав Трифуновић

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

Братислав ( Милан ) Трифуновић
2. Звање, датум донете одлуке о избору у звање

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

26.02.1962 , Деспотовац , Флоре Сендс 11/1 Београд
4. Установа где је кандидат тренутно запослен и професионални статус

Војномедицинска академија , Клиника за општу хирургију, лекар специјалиста опште хирургије
5. Година уписа и завршетка високог образовања, универзитет, факултет, назив студијског програма,
просечна оцена током студија и стечени стручни, односно академски назив

1981-1986 Универзитет у Београду, Медицински факултет, 7,37, 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

1988-1992 Војномедицинска академија, одличан, хирургија, специјалиста опште хирургије
2013 Министарство Здравља специјалиста уже специјализације из Онкологије
7. Година уписа и завршетка магистарских студија, универзитет, факултет, научна област, стечени
академски назив

1994-1997, Војномедицинска академија, хирургија, магистар медицинских наука
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II. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА
8. Налов магистарске тезе
Радикалност лимфаденектомије код болесника оперисаних због карцинома дисталне трећине ректума
9. Наслов докторске дисертације, година одбране, универзитет, факултет и стечено звање
Допринос избору оперативне методе у хируршком лечењу карцинома дисталне трећине ректума, 2001,
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 језик чита ( врло добро ), пише ( врло добро), говори ( врло добро)
11. Научна област и ужа област

Медицина, Хирургија
12. Место и трајање студијских боравака (усавршавања) у иностранству

2002 АКХ Хоспитал Беч Аустрија 2 недеље, 2010 Ст Маркс Хоспитал Лондон месец дана, 2010 Ст Гален
Швајцарска 2 недеље
13. Кретање у служби

1. 1986-1988 Дом Здравља Деспотовац
2. 1988-2001 ЗЦ Ћуприја служба опште хирургије, лекар на специјализацији до 1992, 1992-1995
одељенски хирург, 1995-2001 начелник опште хирургије
3. 2001-2009 оснивач, власник и директор Специјалне хируршке болнице „Трифуновић“-Деспотовац
4. 2009-ВМА 2009-2013 начелник одељењења колоректалне хирургије клинике за општу хирургију
ВМА, 2013-клинички лекар
14. Претходна звања (навести сва звања и годину избора)

1. Медицински факултет ВМА Универзитета одбране Бг Доцент за предмет хирургија 2009
2. Висока Медицинска Школа Ћуприја Професор-хирургија 2006
15. Чланство у стручним и научним асоцијацијама

1.
2.
3.
4.
5.

Српско лекарско друштво
ЈУЕХ
Удружење колопроктолога Југославије
Европско удружење дигестивних хирурга
Европска асоцијација за колоректални карцином

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

М10-кnjiga,monografija
Bratislav Trifunović
Doprinos izboru operativne metode u hirurškom lečenju karcinoma distalne trećine rektuma
ISBN 978-86-82379-32-4, 2009 god.

M23-rad u međunarodnom časopisu

1. Trifunović B, Delić J, Mirković D, Jovanović M, Kršić J, Zarić Z, (2011) Colorectal anastomosis
dehiscence following radical surgical operation for rectal carcinoma, VOJNOSANITETSKI PREGLED ,
vol 68 (10), 856-860. IF-0,179
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III. НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ДОПРИНОС
2. Bezmarević M, Kostić Z, Jovanović M, Micković S, Mirković D, Soldatović I, Trifunović B, Pejović J,
Vujanić S, (2012) Procalcitonin and BISAP score versus C-reactive protein and APACHE II score in
early assesment of severity and outcome of acute pancreatitis, VOJNOSANITETSKI PREGLED,
vol.69(5) , 425-431. IF-0,269
3. Bezmarević M, Slavković D, Trifunović B, Stanković N, Micković S, Nešković B, Belojica J, (2013)
Conservative treatment of abdominal compartment syndrome after large ventral hernia repair ,
EUROPIAN SURGERY-ACTA CHIRURGICA AUSTRIACA, 45(1), 31-36.IF-0,259
4. Micković S, Bezmarević M, Nikolić-Micković I, Mitrović M, Tufegdžić I, Mirković D, Sekulović L,
Trifunović B, ( 2014) Traumatic mesenteric pseudocyst VOJNOSANITETSKI PREGLED vol. 71(7),
685-688.IF-0,269
5. Trifunović B, Nešković B, Bezmarević B, Kršić J, Veljović M, Zeljković D, (2014) Synchronous gastric
and colonic cancer , VOJNOSANITETSKI PREGLED Online First vol. 8 ( August ) 2014. IF-0,269
6. Trifunović B, Kršić J, Bezmarević M, Grbović D, Zeljković D, Nešković B, Soldatović I, Prelević R,
Mirković D, (2014) Relationship between short-course preoperative radiotherapy , serum albumin level
and postoperative complications in rectal cancer surgery, VOJNOSANITETSKI PREGLED Online First
vol. 8 (August) 2014. IF-0,269
M50-rad u vodećim časopisima nacionalnog značaja
Bezmarević M, Micković S, Lekovski V, Mirković D, Stanković N, Trifunović B.
Akutni pankreatitis: procena težine i ishoda. Timočki medicinski glasnik 2011; 36(2):93-102
M34-saopštenje sa medjunarodnog skupa štampano u izvodu
1. Bezmarević M, Stanković N, Slavković D, Mirković D, Trifunović B,Micković S, Ignjatović M.
Conservative treatment of abdominal compartment syndroma after large ventral hernia repair. The 17th
BMMC Congress May 29-June 1 , 2012 Belgrade Serbia. Abstract book; PP011; page 46.
ABSTRACTS OF 17th CONGRESS OF BALKAN MILITARY MEDICAL COMMITTEE. BMMR.
2012; 15(3): 97-273
2. Bezmarević M, Mirković D, Stanković N, Trifunović B, Kostić Z, Ignjatović M.
Surgical treatment of abdominal compartment syndroma in severe acute pancreatitis. The 17th
BMMC Congress May 29-June 1 2012, Belgrade, Serbia. Abstract book: OP 113; page 78
ABSTRACTS OF 17th CONGRESS OF BALKAN MILITARY MEDICAL COMMITTEE. BMMR,
2012; 15(3): 97-272
M62-radovi prezentovani na kongresima u zemlji
Bezmarević M, Micković S, Lekovski V, Mirković D, Stanković N, Trifunović B.
Akutni pankreatitis: procena težine i ishoda. Zbornik sažetaka, XXX Timočki medicinski dani,
Zaječar 19-21 maj 2011 p177.

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)
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III. НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ДОПРИНОС
NAUČNI PROJEKAT:
Interaktivna uloga dislipidemija, oksidativnog stresa i inflamacije u aterosklerozi i drugim bolestimagenetički i biohemijski markeri
Projekat Br. 175035 odobren od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS 2013 g.
Projekat se odvija u saradnji klinike za opštu hirurgiju VMA i katedre za hirurgiju I medicinskog fakulteta
VMA Univerziteta Odbrane u Beogradu i Katedre za biohemiju Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u
Beogradu
Članovi projektnog tima:
Prof.dr Z.Jelić-Ivanović, Doc.dr A.Zeljković, Prof.dr A.Stefanović, Prof.dr V.Kalimanovska,
Doc.dr B.Trifunović-rukovodilac hirurškog dela tima, Dr. D.Zeljković, Puk.prim dr.sc.med M.Ignjatović ,
Ppuk. Dr J.Kršić, Dr M.Bezmarević, Dr B.Nešković
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:

Visoka medicinska škola strukovnih studija Ćuprija 2006-2009
Nastavni predmeti:
1.Hirurgija
2.Tehnike instrumentiranja u hirurgiji
3.Operativne tehnike u hirurgiji
Visoka medicinska škola strukovnih studija Ćuprija 2011-2014
Nastavni predmet:
1. Hirurgija sa ortopedijomб) Педагошко искуство

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):
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IV. ПЕДАГОШКА СПОСОБНОСТ И ДОПРИНОС У НАСТАВИ
Интегрисане академске студије за Доктора Медицине
Предмет хирургија-подобласти : општа хирургија 16 часова, дигестивна хирургија 45 часова, ендокрина
хирургија 10 часова
Специјализације у здравственој струци-хируршке гране 2-семестрална настава:
Тема- Савремени приступ лечењу ургентних хируршких стања 4 часа по семестру
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

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)

ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЋУПРИЈА
Менторства у изради дипломских радова:
1. Тешић Марина: Предности и мане лапароскопске холецистектомије 23.07.2008
2. Ћоћић Гордана: Улога инструментара у билијарној хирургији 30.07.2008
3. Вељковић Марија: Шавни материјал у дигестивној хирургији 01.11.2007
4. Лончаревић Маја : Хемороидална болест 28.01.2008
5. Станковић Сузана : Технике инструментирања у колоректалној хирургији 30.07.2008
6. Милошевић Татјана : Тумори једњака-оперативне технике 23.07.2008
7. Кринић Ана : Меш-техника у хирургији ингвиналних кила 30.07.2008
8. Денић Јелена: Здравствена нега болесника са тумором дојке 23.07.2008
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V. РУКОВОЂЕЊЕ – МЕНТОРСТВО У ИЗРАДИ ЗАВРШНИХ РАДОВА
9. Лазаревић Ивана : ИБД-Кронова болест и Улцерозни колитис 30.07.2008
10. Стеванић Наташа: Хируршко лечење карцинома колона 24.11.2008
11. Сања Јовић: Асепса и антисепса 12.01.2009
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)
Стални члан комисије за полагање специјалистичког испита Катедра за хирургију 1 Медицинског факултета ВМА
Универзитета Одбране у Београду -предмет Општа хирургија

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

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

7. Израда професионалних експертиза и рецензирање радова и пројеката
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VII. АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА

1. ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА ПЕДАГОШКОГ РАДА
Доцент др Братислав Трифуновић је педагошко искуство почео да стиче 2006 год. када је од стране НН
већа Високе школе струковних студија у Ћуприји изабран за редовног професора за предмет Хирургија.
По преласку у ВМА 2009 год. је изабран за Доцента и од тада је укључен у наставу пре свега лекарима
на специјализацији из опште хирургије и других сродних хируршких грана, као и полазницима тада
Школе Резервних Официра ВС.
Кроз менторство је био ангажован у току специјалистичког стажа до сада за осморо лекара на
специјализацији из опште хирургије ( 5-оро из састава ВС и 3 ван састава ВС из других здравствених
Установа). Школске 2013/14 је започео са предавањима из хирургије-подобласти општа хирургија,
дигестивна и ендокрина хирургија , као и вођењем вежби кадетима прве класе МФ ВМА УО у Београду.
Члан је комисије за полагање студентског испита из хирургије и члан је комисије за полагање
специјалистичког испита за предмет Општа хирургија.
Педагошки рад доцента Трифуновића се одликује израженим смислом и способношћу да на
предавањима и вежбама јасно и рационално преноси основна знања из хирургије, увек укључујући и
нова сазнањаа што сведочи о перманентном и континуираном праћењу најновије стручно-научне
литературе. Свакодневно је доступан кадетима које и ван редовних термина уводи у операциону салу,
хируршку амбуланту, посебно их обучавајући у дијагностици и лечењу хитних хируршких стања.
И даље је ангажован у Високој медицинској школи струковних студија у Ћуприји где у току зимског
семестра изводи наставу из предмета Хирургија са ортопедијом.
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VII. АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА

2.ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА
Од 2009 год. је кандидат члан катедре за хирургију МФ ВМА УО у Београду и активно је
укључен у истраживачки рад. Од 2013 год. је укључен у заједнички пројекат клинике за општу
хирургију ВМА и катедре за хирургију 1 МФ УО са колегама са катедре за биохемију
Фармацеутског факултета Универзитета у Београду под насловом: « Интерактивна улога
дислипидемија, оксидативног стреса и инфламације у атеросклерози и другим болестимагенетички и биохемијски маркери» који је одобрен од надлежног Министарства просвете и науке
РС, и где је руководилац хируршког дела тима.
Резултате свог досадашњег научноистраживачког рада доцент др Братислав Трифуновић
презентовао је у стручној и научној јавности кроз једну монографију, укупно 17 радова ( од
последњег избора 2009 7 in extenso радова , у часописима са ЈЦР листе 6 ( у 3 први аутор) укупног
импакт фактора 1,514. Поред тога од 2009 аутор је или коаутор 4 саопштења на међународним
скуповима штампаним у изводу и 1 саопштења са домаћег скупа штампаног у изводу.
Прегледом објављених публикација може се закључити да се досадашњи научноистраживачки
рад кандидата одвијао углавном у правцу онколошке колоректалне хирургије, пре свега у
истраживањима нових оперативних метода и смањењу компликација у хирургији карцинома
ректума.
У раду на научноистраживачким пројектима кандидат је показао висок степен и смисао за тимски
рад, висок степен ангажовања и пре свега самосталност у свим фазама научног рада и доследност
у примени научног метода.
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VIII. МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ
Преглед услова за реизбор у звање доцента у пољу медицинских наука ( Критеријуми за стицање звања
наставника на Универзитету Одбране у Београду, Службени војни лист 7/12) и резултата које је постигао
кандидат Доцент др Братислав Трифуновић:
Услови

Докторат наука

Способност за
наставни рад

Публиковани радови

Потребно

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

Научни степен доктора наука из
уже научне области-хирургија

Матична здравствена специјализација на
предметима за које таква
специјализација постоји.

Специјалиста опште
хирургије

а) Најмање трогодишње педагошко искуство
у звању асистента

У звању доцента од 03.12.2009.
године.

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
индек- сираним у MEDLINE бази података.
Рад из категорије б) може бити замењен
радом из ка-тегорије а), а радови из
категорије в)
могу бити за-мењени радовима из категорија
а)
и б).

Допринос академској
и широј заједници

Постигнуто

Остварене активности најмање у два
елемента из Табеле 1.

а) шест in extenso радова (први
аутор у три) у часописима са
JCR листе, кумулативна
вредност импакт фактора 1,514

1. Учешће у наставним
активностима које не носе ЕСПБ
бодове
2. Успешно извршавање
специјалних задужења као
допринос широј заједници
3. Ваннаставне активности
које доприносе угледу и
статусу
факултета и Универзитета.

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 кандидата којима је дао допринос академској и широј
заједници, Комисија је мишљења да доцент др Братислав Трифуновић испуњава све законом предвиђене
услове и предлаже Наставно-научном већу Медицинског факултета ВМА Универзитета одбране у Београду
да утврди предлог за реизбор доцента др Братислава Трифуновића у звање доцента за ужу научну област
Хирургија.

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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