Универзитет одбране у Београду
Војномедицинскa академијa
Медицински факултет

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 Медицинског факултета ВМА Универзитета одбране бр 5/32 од 24.9.2015.
2. Датум и место објављеног конкурса

15.10.2015. магазин “Одбрана“

3. Број сарадника који се бира, звање и назив уже научне области за коју је конкурс расписан

Једног сарадника за ужу научну област оториноларингологија са максилофацијалном хирургијом у звање
асистента
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 Ненад Балетић, ванредни професор за ужу научну област оториноларингологија са
максилофацијалном хирургијом Медицинског факултета ВМА, изабран 05.06.2014.- председник
комисије
2. ВС проф. др Србољуб Стошић, редовни професор за ужу научну област оториноларингологија са
максилофацијалном хирургијом Медицинског факултета ВМА, изабран 02.12.2010.- члан комисије
3. Ппк доц. др Александар Перић, оториноларинголог, доцент ужу научну област
оториноларингологија са максилофацијалном хирургијом Медицинског факултета ВМА, изабран у
23.10.2014.- члан комисије

5. Пријављени кандидати

вс др мед. Јелена Сотировић

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

Јелена (Драгослав) Сотировић

2. Звање, датум донете одлуке о избору у звање
3. Датум и место рођења, адреса

31.01.1974. Скопље, Каплара Момчила Гаврића 2, Београд

4. Организациона јединица где је кандидат тренутно запослен и професионални статус
Војномедицинска академија, Клиника за оториноларингологију, лекар у Одељењу ринологије.
5. Година уписа и завршетка високог образовања, универзитет, факултет, назив студијског програма,
просечна оцена током студија и стечени стручни, односно академски назив

1993.-2000. године, Универзитет у Београду, Медицински факултет, просечна оцена 9,63, 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

2001.-2005. године, Војномедицинска академија, просечна оцена 5,00, специјалиста оториноларингологије
7. Година уписа и завршетка (ако су завршене) докторских или магистарских или специјалистичких
академских студија, универзитет, факултет, научна област, стечени академски назив
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II БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА
Докторске академске студије уписане 2011. године, Универзитет у Крагујевцу, Медицински факултет,
изборно подручје: онкологија.
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 језик- чита, пише, говори врло добро
Француски језик- завршен други степен на Катедри за стране језике Војне академије са одличном оценом
(10)
11. Место и трајање студијских боравака (усавршавања) у иностранству

2012. г- 2 месеца у Клиници за оториноларингологију и цервикофацијалну хирургију, Одељење
фонијатрије, Љубљана, Словенија
2009. г- 2 недеље у Универзитетској клиници за ОРЛ, Берн, Швајцарска
2007. г- 2 недеље у Универзитетској болници за ОРЛ у Лондону, Велика Британија
12. Кретање у служби

Јун 2005. Положен специјалистички испит из оториноларингологије
2005.-2006. Дом здравља Звездара
2006.- Клиника за оториноларингологију, Војномедицинска академија
13. Чланство у стручним и научним асоцијацијама

Члан ОРЛ секције Српског лекарског друштва
Члан Европског ларинголошког друштва

III НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ДОПРИНОС
1. Списак публикованих радова

(за сваку библиографску једицину унети све податке и ознаку коефицијента научне компетентности)

1. Sotirovic J, Šuljagić V, Baletić N, Pavićević Lj, Bijelić D, Erdoglija M, Perić A, Soldatović I. Risk
factors for surgical site infection in laryngeal cancer surgery. Acta Clin Croat 2015; 54(1):57-63. (М23,
IF 0,342)
2. Sotirović J, Vukomanović-Đurđević B, Baletić N, Pavićević Lj, Bijelić D, Perić A. Recurrent lipomatous
tumor of hypopharynx: case report and literature review. Acta Clin Croat 2014; 53(3): 365-8. (М23, IF
0,451)

3. Perić A, Baletić N, Sotirović J, Špadijer- Mirković C. Macrophage inflammatory protein- 1 production
and eosinophil infiltration in chronic rhinosinusitis with nasal polyps. Ann Otol Rhinol Laryngol 2015;
124(4):266-72. (М23
4. Milojevic M, Sotirovic J, Stosic S, Avramovic S. Unilateral blindness following nasal septoplasty. B-ENT
2014; 10(2):161-4. (М23, IF 0,713)
5. Erdoglija M, Sotirovic J, Baletic N. Early postoperative complications in children with secretory otitis
media after tympanostomy tube insertion in the Military Medical Academy during 2000-2009.
Vojnosanit Pregl 2012; 69(5):409-13. (М23, IF 0,210)
6. Milojević M, Avramović S, Kostić B, Sotirović J, Perić A. Endoscopic dacryocystorhinostomy.
Vojnosanit Pregl 2010; 67(6): 463-7. (М23, IF 0,199)
7. Perić A, Baletić N, Sotirović J. A case of an uncommon anatomic variation of the middle turbinate
associated with headache. Acta Otorhinolaryngol Ital 2010; 30(3): 156-9. (М23, IF 0,427)
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III НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ДОПРИНОС
2. Учешће у НИ пројектима (одобрени и завршени) назив НИ пројекта са ознаком, период реализације и
име руководиоца НИ пројекта

Сарадник на НИ пројекту Института за медицинска истраживања ВМА 06/10/А1 «Прогностички и
предиктивни значај генетских и епигенетских промена у солидним туморима»
3. Признања, награде и одликовања за професионални рад:
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

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

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
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V ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
3. Учешће у раду професионалних организација

4. Остало

VI АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА
1. ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА ПЕДАГОШКОГ РАДА
Кандидат на веома интересантан 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
Учествовање на бројним научним скуповима у земљи и иностранству и број обајвљених радова показатељи
су високе вредности научно-истраживачког рада кандидата Јелене Сотировић. Планирани пројекти и
сарадња са европским и светким научниоистраживачким и образовним институцијама, квалитет и резултате
његовог научноистраживачког рада дићи ће на још виши ниво.
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VII МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ
На основу Правилника о избору у звање сарадника на Медицинском факултету ВМА Универзитета
одбране у Београду, кандидат др Јелена Сотировић, као аутор више од једног рада in extenso, испуњава
услове за избор у звање асистента на предмету ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА СА
МАКСИЛОФАЦИЈАЛНОМ ХИРУРГИЈОМ, подобласт ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА.

Пк проф. др Ненад Балетић

ВС проф. др Србољуб Стошић

Ппк доц. др Александар Перић

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.
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