Универзитет одбране у Београду
Војномедицинскa академијa
Медицински факултет

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 бр. 8/543 од 29.05.2012. год.
2. Датум и место објављеног конкурса

Maгазин „Одбрана“ од 15. јуна 2012. год.
3. Број наставника који се бира, звање и назив уже научне области за коју је конкурс расписан

Једног наставника за ужу научну област ИНТЕРНА МЕДИЦИНА 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)

1. проф др Драган Тавчиовски, редовни професор за ужу научну област интерна медицина Медицинског
факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду (изабран 03.12.2009. год.)
2. проф др Сашо Рафајловски, редовни професор за ужу научну област интерна медицина Медицинског
факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду (изабран 02.12.2010. год.)
3. проф др Михајло Матић, редовни професор за ужу научну област интерна медицина Медицинског
факултета Универзитета у Београду (изабран 2000. год.)
5. Пријављени кандидати

Бранко Глигић

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

Бранко (Љубо) Глигић
2. Звање, датум донете одлуке о избору у звање

Доцент , датум избора 28.05.1997. год.
Ванредни професор, датум избора, 27.06.2002. год.
Ванредни професор, датум реизбора 17.05.2007. год.
3. Датум и место рођења, адреса

20.02.1950, Маринковци, Бос. Грахово, Б и Х
4. Установа где је кандидат тренутно запослен и професионални статус

Клиника за ургентну интерну медицину ВМА, Начелник клинике
5. Година уписа и завршетка високог образовања, универзитет, факултет, назив студијског програма,
просечна оцена током студија и стечени стручни, односно академски назив

1969 – 1974., Универзитет у Београду, Медицински факултет, просечна оцена 9,15, 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

1977 – 1981. ВМА и Медицински факултет Универзитета у Београду „одличан“, Интерна медицина,
специјалиста интерне медицине
7. Година уписа и завршетка магистарских студија, универзитет, факултет, научна област, стечени
академски назив
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II. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА
8. Налов магистарске тезе
9. Наслов докторске дисертације, година одбране, универзитет, факултет и стечено звање
«Процена ефикасности комбиноване фибринолитичко-антикоагулантне терапије у високо ризичних болесника са
акутним инфарктом миокарда», ВМА Београд, 1995, 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 добар, пише – добар, говори – добро задовољавајуће)
11. Научна област и ужа област

кардиологија – исхемијска болест срца
12. Место и трајање студијских боравака (усавршавања) у иностранству

Texas Heart, Houston februar - mart 1983.
13. Кретање у служби

1975-1977. лекар опште медицине, Дом здравља, Бос. Грахово
1977-1981. здравствена специјализација из Интерне медицине, ВМА Београд
1981-1995. оделењски лекар у Клиници за ургентну интерну медицину ВМА
1995-1998. начелник одељења у Клиници за ургентну интерну медицину ВМА
1998-2001. наченик Клинике за ургентну интерну медицину ВМА
2001-2003. начелник Групе клиника интерне медицине и начелник Клинике за ургентну интерну
медицину ВМА
2003-2005. Заменик начелника ВМА
2005-2010. начелник Групе клиника интерне медицине и начелник Клинике за ургентну интерну
медицину ВМА
2010 начелник Клинике за ургентну интерну медицину ВМА
14. Претходна звања (навести сва звања и годину избора)

Доцент за предмет Интерна медицина, 1997.год.
Ванредни професор за предмет интерна медицина, 2002. год.
15. Чланство у стручним и научним асоцијацијама

Удружење кардиолога Србије
Српско лекарско друштво, Кардиолошка секција (претседник кардиолошке секције 2007-2008.год.)
ЕСЦ (Еuropean Society of Cardiology)
EAE (European Association of Echocardiography)

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

1. Obradović S., Rusović S., Gligić B.: Plućna tromboembolija, MST-Gajić, Beograd 2011. R13
2. Gligić B., Romanović R.: Savremeno lečenje kardiogenog šoka, Vojnosanit Pregl 2003;60(6):707-714.:
R23
3.

Mladenović Z., A. Angelkov- Ristić, D. Tavčiovski, Z.Mijailović, B. Gligić, Z. Ćosić
The Cardioprotective Role of Preinfarction Angina
Texas Heart Institute Journal 2008; 35:413-418. R51
4 Dţudović B., S.Obradović, S.Rusović, B. Gligić, S. Rafajlovski, R.Romanović, N.Ratković, D.Dinčić
Terapeutic approach in patients with a floating thrombus in the right heart
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The Journal of Emergency Medicine, in pres R51
5. Jović-Stošić J., B. Gligić, V.Putić, G.Brajković, R.Spasić
Severe propranolol and ethanol overdoze with wide complex tachicardia treated with intravenous lipid
emulsion: A case report
Clinical Toxicology 2011, 49, 426-430. R51
6. Obradović S., J.Antović, N.Antonijević, N.Ratković, D.Vojvodić, V.Subota, B.Gligić, D.Obradović,
J.Marinković, H.N.Wallen
Elevations in soluble CD40 ligand in patients with high platelet aggregability undergoing percutaneous
coronary intervention
Blood Coagulation and Fibrinoliysis 2009; 20(3)283-289. R51
7. Obradović S., B.Balint, R.Romanović, Z.Trifunović, S.Rusović, B.Baškot, M.Dopudja, G.Trifunović,
S.Rafajlovski, R.Jung, B. Gligić
Influence of intracoronary injections of bone-marow-derived mononuclear cells on large myocardial
infarction outcome: quantum of initial necrosis is the key
Vojnosanit Pregl 2009;66(12):998-1004. R52
8. Mladenovic Z., A.Angelkov-Ristić, D.Kalimanovska-Oštrić, Z.Mijailović, B.Gligić, S.Obradović,
D.Tavčiovski, A.Jovelić
Erly predictors of left ventricular function improvment late after myocardial infarction
Vojnosanit Pregl 2008; 65(1):9-14. R52
9. Baškot B., Z.Janković, S.Obradović, S.Rusović, V.Orozović, B.Gligić, R.Jung, V.Ivanović
M.Pavlović, N.Ratković
Značaj identifikacije i lokalizacije culprit lezije perfuzionom scintigrafijom miokarda u indikaciji za
perkutanu koronarnu intervenciju
Vojnosanit Pregl 2006; 63(1):1-10 R52
10. Baškot B., S.Obradović, B.Gligić, V.Orozović, A.Ristić-Angelkov, R.Romanović, R.Jung,
V.Ivanović, M.Bikicki, M.Pavlović
Vojnosanit Pregl 2008;65(1):47-50. R52
11. Baškot B., S.Rafajlovski,A.Ristić-Angelkov, S.Obradović, B.Gligić, V.Orozović, N.Agbaba
Ispitivanje efikasnosti i bezbednosti farmakoloških testova opterećenja u nuklearnoj kardiologiji
Vojnosanit Pregl 2009;66(3):193-198. R52
12. Baškot B., S.Obradović, A.Ristić-Angelkov, S.Rusović, V.Orozović, B.Gligić, M.Marković, R.Jung
Procena stepena oštećenja miokarda u zoni infarkta u indikovanju spašavajuće perkutane koronarne
intervencije
Vojnosanit Pregl 2008;65(1):61-63. R52
13. Obradović S., V.Subota, B.Baškot, M.Dopudja, N .Antonijević, N.Djenić, S.Vukotić, S.Šalinger,.
A.Jovelić, D.Miković, J.Antović, A.Grdinić, B.Gligić
Changes in Platelets and Anticoagulant Protein Activity During Adenosin-Exercise Single-Photon
Emission Computed Tomography Stress Test
Srp Arh Celok Lek. 2010;138(1):28-32. R52
14. Dinčić D., M.Ţivković, A.Stanković, T.Djurić, S.Vujanić, B.Gligić, D.Alavantić
Apolipoprotein (a) gene polimorphisms (TTTTA) and G/A-914 affect Lp(a) levels in ishemic heart
dissease patients from Serbia
Wien Klin Wochenschr 2005; 117/11-12:406-411. R52

15. Baškot B, S.Obradović, S.Rafajlovski, B.Gligić, V.Orozović, N.Ratković, A.Ristić-Angelkov,
R.Jung, V.Ivanović, M.Bikicki, M.Pavlović
Adenosine stress protocols for nuclear cardiology imiging
Contributions.Sec.Biol.Med.SCI 2008;29:281-289. R52
16. Baškot B., S.Obradović, S.Rafajlovski, Z.Janković, S.Rusović, V.Orozović, B.Gligić,
N.Ratković, R.Jung, V.Ivanović, M.Bikicki
3

III. НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ДОПРИНОС
Determination of culprit lesion in patients undergoing elective percutaneous coronary intervention by
myocardial perfusion imaging
Contributions, Sec.Biol.Med.Sci. 2008;29(2):243-256. R52
17. Orozović V., S.Rafajlovski, B.Gligić, Z.Mijailović, S.Obradović, N.Ratković, N.Djenić, B.Baškot
Diagnostic value of biohumoral markers of necrosis and inflamation in patients with right ventricular
myocardial infarction
Contributions, Sec.Biol.Med.Sci 2007;28(1):23-38. R52
18. Gligić B., R.Romanović, G.Radjen, D.Tavčiovski, P.Djuran, S.Obradović
Odnos QT disperzije u akutnom infarktu miokarda
Vojnosanit Pregl 2003;60(1):19-27. R61
19. Gligić B., V.Orozović, S.Obradović, S.Rusović, J.Kostić, B.Baškot, D.Dinčić, A.Ristić-Angelkov
Primary percutaneous transluminal coronary angioplasty in the acute infarction of the right ventricle
Vojnosanit Pregl 2003;60(1):81-87. R61
20. Baškot B., S.Obradović, B.Gligić, S.Rafajlovski, Lj.Marković, M.Pavlović
Identifikacija rezidualne ishemije u zoni irigacije okludirane koronarne arterije perfuzionom
scintigrafijom miokarda
Vojnosanit Pregl 2007;64(11):783-786. R61
21. Ristić-Angelkov A., B.Gligić, M.Damjanović, J.Milovanović, R.Matunović, S.Obradović
Prognoza i terapija stenoze aortne valvule
Vojnosanit Pregl 2003; 60(2):167-174. R61
22. Ćosić Z., B.Gligić, D.Tavčiovski, G.Radjen, Z.Mijailović, R.Romanović, A.Jovelić
Prognostic significance of late ventricular potentials in the first year after acute anterior wall myocardial
infarction in patients treated with t-PA fibrinolysis who had successful reperfusion
European Heart Journal 2003; Vol 24 (Abstract Suppl):160. R72
23. Mladenović Z., A.Ristić-Angelkov, Z.Mijailović, B.Gligić, S.Obradović, R.Matunović, A.Jovelić
Recovery of global contractile left ventricular function late after myocardial infarction
European conference on myocardial, pericardial disease, and left ventricular dysfunction, 2006.,
Belgrade. R72
24. Jevtić, B.Balint, V.Todorović, D.Vojvodić, I.Urošević, B.Gligić, R.Ilić, M.Trkuljić
Marrow repopulating potential and/or tissue regenerative capacitypredictor factors: stem cell
subpopulations or CD34-subtypes
2nd International Stem Cell Meeting, 2008., Tel-Aviv. R72
25. Obradović S., B.Balint, S.Rusović, A.Nešković, B.Baškot, A.Ristić-Angelkov, B.Gligić
Intracoronary non-selective transfer of mononuclear bone-morrow cells for large anterior myocardial
infarction in subacute phase improves long-term left ventricle function but causes high rate of rest
Eur Heart J 2006, 27(Abstract Suppl), 274. R72
26. Jovelić A., S.Obradović, B.Gligić, N.Ratković, V.Orozović
Correlation between risk factors, CRP and clinical intrahospital outcome in patients with acute
myocardial infarction treated with t-PA fibrinolysis
Clin Chem Lab Med 2003; 41, T-10. R72
27. Jovelić A., S.Obradović, B.Gligić, S.Mandić-Radić, D.Dinčić, R.Romanović
Correlation of solubile fibrin, D-Dimer and C-reactive protein with infarction size in patients
with acute myocardial infarction treated with t-PA fibbrinolysis
Clin Chem Lab Med 2003;41, W-137. R72
28. Mladenović Z., A.Ristić-Angelkov, Z.Mijailović, S.Obradović, B.Gligić, D.Kalimanovska-Oštrić,
B.Baškot
Improved prognosis of infarcted patients with preinfarction angina
Eur J Echocardiography Abstract Suppl. 2006: 513. R72
29. Obradović S., B.Baškot, V.Subota, D.Miković, N.Antonijević, J.Antović, N.Djenić, B.Gligić
Haemostasis parameters for the prediction of ischemia during adenosine-exercise-spect stress
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30.

31.

32.

33.

34.
35.

test in asymptomatic coronary patients after coronary stenting
15th International Meeting DLTH 2009., Belgrade R72
Gligić. B., B.Dţudović, I.Djurić, M.Šipčić S.Obradović, N.Djenić, Z.Jović, A.Ristić, N.Ratković,
D.Dinčić, S.Rafajlovski
Right ventricular infarction and gender
17th congres of the Balkan military medical committee, OP036, R72
Gligić B., R.Romanović, S.Obradović, N.Djenić, B.Dţudović, Z.Jović, M.Marković, A.Ristić,
D.Dinčić,
S.Rafajlovski
Biomarkers in prediction of six-month left ventricular systolic function in patients with ST-segment
myocardial infarction treated with primary percutaneous coronary intervention
17th congres of the Balkan military medical committee, PPO74, R72
Gligić B., S.Obradović, Z.Trifunović, B.Balint
Comparison of three methods of autologous bone-marrow stem cell delivery for the treatment of large
myocardial infarction
17th congres of the Balkan military medical committee, PP106, R72
Gligić B., S.Obradović, Dj.Nina, Z.Todorović, M.Prostran, D.Zamaklar-Trifunović, I.Marković,
S.Njegomirović, M.Ostojić
Cessation of long-term clopidogrel therapy cause worse response to aspirin and the increase of soluble
CD40L dependent on glicaemia and HDL levels
17th congres of the Balkan military medical committee, PP107, R72
Gligić B., B.Dţudović, S.Obradović,S.Rusović, S.Rafajlovski, R.Romanović, N.Ratković, D.Dinčić
Diagnostic and therapeutic approach in patients with free-floating thrombus in the right heart
17th congres of the Balkan military medical committee, PP108, R72
Gligić B., S.Obradović, M.Banović, S.Vukotić, M.Ostojić
Level of parathyroid hormone in acute phase of ST elevation myocardial infarction predicts early death
and acute heart failure
17th congres of the Balkan military medical committee, OPO87, R72

36. Obradović S., R.Romanović, D.Dinčić, S.Rusović, V.Subota, A.Ristić-Angelkov, B.Baškot, B.Gligić
Biohemijski markeri u predikciji sistolne funkcije leve komore nakon perkutane koronarne intervencije
u akutnom infarktu miokarda sa ST elevacijom
Kardiologija 2005; 26(Suppl.1), P502, R73
37. Ristić-Angelkov A., L.Angelkov, S.Obradović, B.Baškot, S.Rusović, B.Gligić
Značaj dobutamin stres ehokardiografije i perfuzione scintigrafije miokarda u proceni vijabilnosti kod
bolesnika sa infarktom miokarda lečenim primarnom koronarnom intervencijom
Kardiologija 2005; (Supl.1), P313. R73
38. Kojić D., S.Obradović, S.Rafajlovski, B.Gligić, J.Marić
Perkutana koronarna intervencija sa stentom na glavnom stablu leve koronarne arterije kod bolesnika sa
non-Hodgkin limfomom u četvrtom kliničkom stadijumu
Kardiologija 2005; (supl. 1), P503, R73
39. Obradović S., S.Rusović, A.Ristić-Angelkov, B.Baškot, R.Romanović, M.Mihajlović, B.Gligić
Perkutana koronarna intervencija u akutnom infarktu miokarda sa ST elevacijom – intrahospitalni i
šestomesečni ishod kod prvih 100 lečenih bolesnika u našoj ustanovi
Kardiologija 2005;26 (Supl.1), P504. R73
40. Obradović S., S.Rusović, B.Balint, A.Ristić-Angelkov, B.Baškot, R.Romanović, B.Gligić
Autologa transplantacija ćelija poreklom iz kostne srţi u lečenju akutnog infarkta miokarda sa ST
elevacijom
Kardiologija 2005; 26(Supl.),463, R73
31. Jovelić A., G.Radjen, R.Spasić, D.Dinčić, S.Obradović, N.Djenić, B.Gligić
Centralna gojaznost i debljina intime i medije zajedničkih karotidnih arterija u vojnih pilota
VIII kongres interne medicine Srbije i Crne Gore, Zbornik saţetaka, 2006; 202, R73
32. Dinčić D., A.Jovelić, N.Djenić, S.Vukotić, M.Ţivković, S.Rafajlovski, R.Spasić B.Gligić
Genski (TTTTA) N polimorfizam i koncentracija lipoproteina (a) u ishemijskoj bolesti srcaVIII kongres
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interne medicine Srbije i Crne Gore, 2006.; 201, R73
33. Djenić N., D.Dinčić, S.Vukotić, A.Jovelić, R.Spasić, R.Romanović, S.Obradović, J.Tadić, B.Gligić
Značaj lipidnih indeksa LDL/HDL i TRG/HDL za nastanak ishemijske bolesti srca u našoj populaciji
VIII kongres interne medicine Srbije i Crne Gore, 2006; 116, R73
34. Baškot B., S.Obradović, S.Rafajlovski, B.Gligić, R.Jung, V.Ivanović, M.Bikicki, M.Pavlović
Myocardial Perfusion Imaging in Diagnosis of Culprit Lesion in Patients Undergoing Elective
Percutaneous Coronary Intervention
Coronary Angiography – Advances in Noninvasive Imaging Approach for Evaluation of Coronary
Artery Disease, INTECH WEB.ORG, 250-264, R22
35. Ratković N., D.Dinčić, B.Gligić, R.Romanović, N.Djenić, S.Obradović
Postprocedural increase of serum IL-2R level predicts the restenosis after intracoronary implantation of
bare metal stents
Coronary artery disease: 2011 update, MEDIMOND, 2011; 437-440. R54
36. Rafajlovski S., V.Tatić, V.Kanjuh, B.Gligić, S.Obradović, R.Gajanin, DŠuščević
Sekundarni tumori u srcu i perikardu: analiza 12926 obdukovanih slučajeva u periodu od 1972 do 2008.
godine u Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu
Scripta Medica 2008; 39:12-25, R54

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

Војносанитетски преглед – Уређивачки савет
Срце и крвни судови, Часопис удружења кардиолога Србије – Уређивачки одбор
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)

„Матичне ћелије у лечењу исхемијске болести срца“ (ВМА/07-10Б.12), члан истраживачког тима
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

б) Педагошко искуство

Значајно континуирано учешће у едукацији у оквиру здравствене специјализације из Интерне медицине.
Менторство за три специјализанта Интерне медицине.
Континуирана медицинска едукација у оквиру ВМА и Клинике за ургентну интерну медицину
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):

Предмет: Клиничка пропедевтика , Медицински факултет ВМА
фонд часова: предавања..... 13 часова, вежбе..... 12 часова
Предмет: Интерна медицина
фонд часова: предавања.....2 часа, вежбе...... 4 часа
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
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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)

Менторство за израду магистарског рада:
Ненад Ратковић «Значај појачаног инфламаторног одговора у болесника са првим инфарктом миокарда»
2003. год., ВМА, интерна медицина - кардиологија
Менторство за субспецијалистички рад:
Ненад Ратковић «Значај појачаног инфламаторног одговора у болесника са првим инфарктом миокарда»,
2003. год. ВМА, кардиологија
2. Руковођење – менторство докторских дисертација (име и презиме докторанта, ужа научна област, наслов
дисертације, високошколска уснова, година и место одбране)

Менторство за израду докторских дисертација:
Слободан Обрадовић «Маркери хемостазе, оштећења ендотела и инфламације у перкутаној коронарној
ангиопластици», 2003. год.ВМА, интерна медицина - кардиологија
Радомир Матуновић «Вредност налаза вијабилног срчаног мишића у болесника са прележаним
инфарктом миокарда и смањеном функцијом леве коморе за успешно интервентно лечење», 2003.год.
ВМА, интерна медицина - кардиологија
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)
Члан испитне комисије за полагање субспецијалистичког испита из кардиологије:
Ратковић Ненад, 2003., ВМА, кардиологија
Романовић Радослав, 2003. ВМА, кардиологија
Ђенић Немања, 2012., ВМА, кардиологија
Члан комисије за одбрану магистарског рада:
Ненад Ратковић, 2003., ВМА, интерна медицина - кардиологија
Радослав Романовић, 2003. год. ВМА, интерна медицина - кардиологија
Горица Ристић «Заступљеност субклиничке атеросклерозе и фактори ризика за њен развој код болесница са реуматоидним
артритисом», 2007. год. ВМА, интерна медицина - реуматологија
Члан конисије за одбрану докторсих дисертација:
Биљана Пенчић-Поповић «Електрокардиографске промене у току интермитентне хипоксемије за време спавања у болесника
са коронарном болешћу», 2003. год. Медицински факултет Београд, интерна медицина - кардиологија
Славица Рађен «Утицај смањења телесне масе на показатеље хроничне инфламације код гојазних мушкарацаа» 2005. год.,
ВМА, превентивна медицина - хигијена
Ненад Ратковић «Прогностички значај одређивања концентрација солубилног ЦД40 лиганда, солубилног ИЛ-2 рецептора и
ИЛ-1 бета у периферној крви код болесника са перкутаном коронарном интервенцијом», 2010. год. ВМА, интерна медицина кардиологија
Радослав Романовић «Биохемијски маркери срчане некрозе и инфламације као предиктори систолне функције леве коморе
код болесника лечених примарном перкутаном коронарном интервенцијом» 2010. год. ВМА, интерна медицина кардиологија

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)

Члан комисије за избор у звање:
1.Слободан Обрадовић у звање доцента, ВМА, 2004. год.
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VI. ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
2. Слободан Обрадовић, реизбор у звање доцента, ВМА, 2009. год.
3. Слободан Обрадовић, у звање ванредног професора, ВМА 2012. год.
4. Драган Динчић, реизбор у звање доцента, ВМА 2006. год.
5. Драган Динчић, у звање ванредног професора, ВМА, 2011. год.
6. Сашо Рафајловски, у звање ванредног професора, ВМА 2006. год.
7. Бранислав Башкот, у звање доцента, ВМА, 2008. год.
8. Анђелка Ристић-Ангелков, у звање ванредног професора, ВМА 2006. год.
9. Анђелка Ристић-Ангелков, реизбор у звање ванредног професора, ВМА, 2011. год.
10. Весна Шулјагић, у звање ванредног професора, ВМА, 2010.
11. Радоје Додер, у звање ванредног професора, ВМА, 2012. год.
12. Ненад Ратковић у звање асистента,, ВМА, 2005. годд.
13. Радослав Романовић у звање асистента, ВМА, 2005. год.
3. Руковођење у високошколским јединицама и на Универзитету

4. Допринос активностима на афирмацијиУниверзитета

5. Вођење професионалних (струковних) организација

Претседник кардиолошке секције СЛД 2007-2008. год.
6. Учешће у раду одбора, стручних тела, професионалних организација

Учешће у раду Кардиолошке секције СЛД
Учешће у раду Удружења кардиолога Србије
Члан Експертског тима за акутни коронарни синдром
Учешће у раду Удружења лекара коронарних јединица Србије
Европско удружење кардиолога
7. Израда професионалних експертиза и рецензирање радова и пројеката
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VII. АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА
1. ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА ПЕДАГОШКОГ РАДА
Анализа наставне делатности: наставну делатност кандидат обавља савесно излажући савремено
конципирана актуелна стручна и научна предавања, која излаже јасно, разумљиво и прилагођено
профилу слушалаца. Кандидат је у склопу своје наставне активности свакодневно доступан лекарима
на стажу и специјализацији за стручна објашњења и помоћ у раду.

2. ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА
Свој научноистраживачки рад започео је хемодинамским испитивањима болесника са исхемијским
срчаним обољењем и срчаном слабости. У даљем току његов велики допринос је у унапређењу и
савременом приступу лечења акутних коронарних синдрома из које области је и највећи број
његових радова. Његови радови из области тромболизе и перкутане коронарне интервенције у
акутном инфаркту миокарда основ су савременог лечења болесника у овој установи. У последње
време у тиму је за лечење исхемијске болести срца матичним ћелијама хематопозе.
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VIII. МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

На расписани конурс пријавио се један кандидат.
Кандидат Бранко Глигић, специјалиста интерне медицине – кардиолог, ванредни професор за област
Интерна медицина, испуњава све услове за реизбор у звање ванредног професора прописане
а) Законом о високом образовању
б) Статутом Универзитета одбране
в) Критеријумима за изборе и реизборе у наставна званја (Одлука НН већа ВМА број 8/491 од
28.12.2007. год.), јер има:
Услов:
Има:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Докторат наука из области за коју се бира .................................... у прилогу
Позитивна оцена способности за наставни рад са
матичне катедре
................................................................... у прилогу оцена матичне катедре
Менторство:- 2 специјализанта или субспецијализанта ................. 3 специјализанта + 1 субспец.
-2 комисије специјалист./субспецц. испита ................2 спец . + 2 субспец.
-1 ментор или члан комисије за одбрану......................3 менторства + 4 комисије за одбрану
маг./док. тезе
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Објављен уџбеник, монографија или практикум ...........................1 монографија Р13
Број бодова после избора најмање 5 ............................................................5 бодова
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Комбинација радова ранга Р51, Р52, Р61 чији је .............................. Р51 4 рада
збир коефицијената научне компетентности
Р52 11 радова
најмање 10, од којих најмање три рада од
Р61 4 рада
последњег избора, с тим да је у њима први аутор.
Број бодова после избора најмање 6 ............................................................ 61
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Најмање 5 радова ранга Р53, Р54, Р64, Р65, Р62.....................................2 од последњег избора
или Р23 од којих најмање 2 од последњег избора
Број бодова после избора најмање 2 .................................................................... 2 после избора
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Најмање 6 саопштења на скуповима ранга Р70, од.................................22 од последњег избора
којих најмање 3 од последњег избора у којима је
први аутор
Број бодова после избора најмање 0,6 .................................................................8,5 после избора
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Руковођење или учешће у научноистраживачком
раду ..............................................................................................................Учешће у једном пројекту
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

Комисија позитивно оценјује научноистраживачки, стручни и професионални допринос, педагошке
способности и допринос академској и широј заједници пријављеног кандидата Бранка Глигића и
предлаже Наставно-научном већу Медицинског факултета Универзитета одбране , да утврди предлог за
реизбор Бранка Глигића у звање ванредног професора за ужу научну област Интерна медицина

ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
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IX

ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ОДРЕЂЕНО ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА

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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