Универзитет одбране у Београду
Медицински факултет
Војномедицинске академије

ИЗВЕШТАЈ
Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање сарадника

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

Одлука Наставно-научног већа број 1/26 од 29.01.2015.год.
2. Датум и место објављеног конкурса

15.02.2015. Магазин „Одбрана“ Београд
3. Број сарадника који се бира, звање и назив уже научне области за коју је конкурс расписан

Један сарадник (асистент) за ужу научну област хирургија, подобласт грудна 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. Проф.др Драган Суботић , ванредни професор за ужу научну област хирургија (грудна хирургија)
Медицинског факултета Универзитета у Београду (реизабран 24.09.2013.год.) –Председник Комисије
2.ВС Доц.др Братислав Трифуновић , доцент за ужу научну област хирургија (општа хирургија)
Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду (изабран
2009.год.) – члан комисије
3.Пк.доц.др Владо Цвијановић , доцент за ужу научну област хирургија (грудна хирургија) Медицинског
факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду (изабран 2014.год.) – члан
комисије
5. Пријављени кандидати

Ппк др Небојша Марић

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

Небојша ( Тодор ) Марић
2. Звање, датум донете одлуке о избору у звање

/
3. Датум и место рођења, адреса

19.08.1973.год. Чачак , ул.Генерала Љубомира Милића 3 Београд
4. Организациона јединица где је кандидат тренутно запослен и професионални статус

Кабинет за грудну хирургију специјалистичке поликлинике ВМА,лекар специјалиста грудне хирургије
5. Година уписа и завршетка високог образовања, универзитет, факултет, назив студијског програма,
просечна оцена током студија и стечени стручни, односно академски назив

1992.-1999.год. Медицински факултет Универзитета у Крагујевцу, 8,28 ,Доктор медицине
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II БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА
6. Година уписа и завршетка специјалистичких студија, универзитет, факултет, просечна оцена (за
здравствене специјализације оцена са завршног испита), научна област, стечени академски назив

2004.-2009.год. Постдипломске студије облика специјализације ВМА Београд, Одличан, специјалиста
грудне хирургије
7. Година уписа и завршетка (ако су завршене) докторских или магистарских или специјалистичких
академских студија, универзитет, факултет, научна област, стечени академски назив

2006.год. докторске академске студије , смер:Клиничка и експериментална хирургија,Медицински
факултет Универзитета у Крагујевцу.
8. Наслов магистарске тезе

9. Наслов докторске дисертације, година одбране, универзитет, факултет и стечено звање
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)

Енглески језик ,чита , пише и говори –врло добро
11. Место и трајање студијских боравака (усавршавања) у иностранству

2011.год. Универзитетска клиника за плућне болести Голник, Словенија 2 месеца.2012.год.
12. Кретање у служби

2009.год. лекар специјалиста Клинике за грудну хирургију ВМА
2010.год. Начелника Кабинета за грудну хирургију специјалистичке Поликлинике ВМА
13. Чланство у стручним и научним асоцијацијама

III НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ДОПРИНОС
1. Списак публикованих радова
(за сваку библиографску једицину унети све податке и ознаку коефицијента научне компетентности)

. Радови објављени у водећем нациоалном часопису (М23)
1.Марић Небојша ,Станић Војкан, Ристановић Александар, Цвијановић Владо, Милисављевић Слободан,
Трансаксиларна торакоскопска симпатектомија једном инцизијом
Војносанитетси преглед , вол. 71 , бр. 5 , стр. 432-437, 2014

2. Марић Небојша ,Станић Војкан, Цвијановић Владо, Ристановић Александар, Ковачевић Снежана,
Кривокапић Жарко, Тасић-Радић Олга
Хируршко лечење локализованог облика Кастлеманове болести плазмаћелијског хистолошког типа
Војносанитетски преглед , вол. 68, бр. 9 , стр. 795-799 , 2011
2.3. Радови у водећем националном часопису ( М24 )
1.Цвијановић Владо, Станић Војкан, Ристановић Александаар, Гулић Бојан, Стаменовић Давор, Марић
Небојша, Ковачевић Снежана, Золатаревски Лидија,
Лечење плућног секвестра
Војносанитетски преглед , вол. 65, бр.1, стр. 33-39, 2008
2.4. Радови у водећем националном часопису (М51)
1.Цвијановић Владо, Станић Војкан, Ристановић Александар, Гулић Бојан, Дурковић Саво, Стамнеовић
Давор, Марић Небојша, Ковачевић Снежана,
Торакохируршко решавање енормне елевације леве хемидијафрагме
Војносанитетски преглед, вол. 64 , бр. 4, стр. 279-282, 2007
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III НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ДОПРИНОС
2. Цвијановић Владо, Станић Војкан, Ристановић Александар, Гулић Бојан, Дурковић Саво, Стамeновић
Давор, Марић Небојша,
Десцедентни некротизирајући медијастинитис
Војносанитетски преглед , вол. 63, бр. 7, стр. 677-680, 2006
2.5. Рад у националном часопису ( М52 )
1.Ђорђевић Драган ,Марић Небојша, Ковачевић Снежана, Добросављевић Живадин, Рондовић Горан,
Дамјановић Небојша,
Анестезија и видеоасистирана торакоскопска тимектомија код болесника са мијастенијом гравис
Serbian Journal of Anesthesia and Intensive Therapy, vol. 35, br. 1-2, str. 85-90, 2013
2.Станић Војкан, Вуловић Татјана, Ђорђевић Гордана, Дурковић Саво, Стаменовић Давор, Марић
Небојша,
Клиничкопатофизиолошки феномени трауматске стенозе десног главног бронха-приказ болесника
Српски архив за целокупно лекарство, вол. 135, бр. 11-12, стр. 666-668, 2007

2. Учешће у НИ пројектима (одобрени и завршени) назив НИ пројекта са ознаком, период реализације и
име руководиоца НИ пројекта

Међународни проспективни НИ пројекат IASLC Lung Staging Project (Eight TNM Classification).
3. Признања, награде и одликовања за професионални рад:

Похвала Начелника ВМА за 2012. год. и 2014.год. за резултате постигнуте у Министарству Одбране
4. Остало

IV ПЕДАГОШКА СПОСОБНОСТ И ДОПРИНОС У НАСТАВИ
1. Наставни рад
а) Назив студијског програма, наставног предмета (модула, курса), година студијског програма и фонд
часова

б) Педагошко искуство

Учествовао у практичној настави за специјализанте грудне и опште хирургије.
2. Награде и признања универзитета, педагошких и научних асоцијација

3. Извођење наставе на високошколским установама које нису у саставу Универзитета одбране

4. Мишљење кадета - студената о педагошком раду сарадника
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IV ПЕДАГОШКА СПОСОБНОСТ И ДОПРИНОС У НАСТАВИ

5. Остало

V ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
1. Учешће у раду органа и тела Медицинског факултета ВМА и Универзитета одбране

2. Допринос активностима на афирмацији Медицинског факултета ВМА и Универзитета одбране

3. Учешће у раду професионалних организација

Члан председништва секције грудних хирурга српског лекарског друштва и европског удружења грудних
хирурга.
4. Остало
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VI АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА
1. ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА ПЕДАГОШКОГ РАДА
Кандидат је учествовао у практичној настави специјализантима грудне и опште хирургије као и
студентима на Медицинском факултету ВМА за предмет хирургија.
Кандидат је учествовао као предавач на бројним скуповима Континуиране медицинске едукације.

2. ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА
Кандидат је показао запажене резултате у научноистраживачком раду који се огледају кроз
публицистичку делатност у виду оригиналних радова у стручним часописима.
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VII МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ
Кандидат Ппк. др Небојша Марић испуњава све услове за избор у звање асистента за ужу научну област
Хирургија (грудна хирургија) прописане законом о високом образовању Статутом Универзитета одбране
и Правилником о избору у звање сарадника, наставника страних језика и наставника вештина.Кандидат
је основне студије завршио на Медицинском факултету Универзитета у Крагујевцу са просечном оценом
8,28.Докторске студије је уписао на истом Медицинском факултету и тренутно припрема тезу за израду
докторске дисертације. Доктор Марић је грудни хирург који је сваке године од како је постао
специјалиста урадио на годишњем нивоу између 150-200 операција.Посебно интересовање показује за
минимално инвазивну грудну хирургију због које је био на више усавршавања у иностранству.Стечена
знања успешно преноси млађим лекарима.

На укупно 1/2 странице куцаног текста написати мишљење за сваког пријављеног кандидата посебно, уз експлицитно авођење
да лваки кандидат испуњава услове за избор у звање или их не испуњава.
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VIII ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ЗВАЊЕ САРАДНИКА
Комисија позитивно оцењује научноистраживачки, стручни и професионални допринос, педагошке
способности и допринос у настави, пријављеног кандидата Ппк.др Небојше Марића и предлаже
Наставно-научном већу да изабере именованог у звање асистента.

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.

7

