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 Наставно-научног већа Медицинског факултета ВМА УО број 8/543 од 29.5.2012.г
2. Датум и место објављеног конкурса

Магазин „Одбрана“ од 15.6.2012. г
3. Број наставника који се бира, звање и назив уже научне области за коју је конкурс расписан

Један доцент за ужу научну област хирургија (урологија)
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 Новак Миловић, специјалиста урологије и ванредни професор за ужу научну област
хирургија Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду
(изабран 28.5.2009)- предесник комисије
2) ВС доц. др Предраг Алексић, специјалиста урологије и доцент за ужу научну област хирургија
Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду (изабран
02.12.2010)- члан комисије
3) проф др Милан Ђокић, специјалиста урологије и редовни професор за ужу научну област хирургија,
Медицинског факултета Универзитета у Београду (изабран 16.2.2006)- члан комисије
5. Пријављени кандидати

ВС др сц. мед Владимир Банчевић

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

Владимир (Михаило) Банчевић
2. Звање, датум донете одлуке о избору у звање
3. Датум и место рођења, адреса

25.11.1974, Сремска Митровица
4. Установа где је кандидат тренутно запослен и професионални статус

Клиника за урологију ВМА, доктор медицинских наука, лекар специјалиста
5. Година уписа и завршетка високог образовања, универзитет, факултет, назив студијског програма,
просечна оцена током студија и стечени стручни, односно академски назив

1993.-2000. Медицински факултет Универзитета у Београду; просечна оцена 9,06; 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- 2007. Војномедицинска академија у Београду- Клиника за урологију; специјализација из урологије;
оцена – одличан; специјалиста урологије
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

«Функционалне и метаболичке карактеристике необешике формиране по модификованој Camey II
техници“, 2012. година, Медицински факултет Универзитета у Крагујевцу, 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- чита, пише ( врло добро)
11. Научна област и ужа област

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

13. Кретање у служби

По завршеној специјализацији, запослен на месту лекара специјалисте урологије у Функцијској
уролошкој дијагностици, а потом на првом одељењу Клинике за урологију ВМА.
14. Претходна звања (навести сва звања и годину избора)
15. Чланство у стручним и научним асоцијацијама

Члан Удружења уролога Србије, Европског удружења уролога и Српског лекарског друштва.

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

R 51:
1) Aleksić P, Bančević V, Milović N, Košević B et al. Short ileal segment for orthotopic neobladder: a
feasibility study. International Journal of Urology 2010;17:768-75.
R 52:
1) Košević B, Aleksić P, Milović N, Bančević V, Stamenković D et al. „Urodynamic characteristics of the
modified orthotopic ileal neobladder“. Vojnosanitetski pregled 2012;69:253-6.
2) Bančević V, Aleksić P, Milović N, Košević B et al. Porast zapremine rezidualnog urina i kapaciteta u
ortotopskoj ilealnoj neobešici- poredjenje standardne i modifikovane tehnike. Vojnosanitetski pregled
2010;67:558-61.
3) Aleksić P, Bančević V, Stijelja B, Milović N et al. On 10-yaears experience in teh use of direct and
antireflux techniques of anastom,osis of ureter and orthotopic ileal neobladder after radical cystectomy.
Vojnosanitetski pregled 2008;65:163-6.
4) Ignjatović Lj, Jovanović D, Kronja G, milović N, Aleksić P....Bančević V. et al. Living unrelated donor
kidney transplantation- a fourteen years experience. Vojnosanitetski pregled 2010;67:998-1002.
5) Milović N, Bančević V, Čampara Z, Košević B. Fournier’s gangrene. Vojnosanitetski pregled
2008;65(10):775-8.

R 61:
1) Milović N, Janjić P, Bančević V, Kuprešanin S. Uretero- transappendix- cystoneostomy as a technique
for reconstruction of tehe lower part of the ureter. Vojnosanitetski pregled 2005;62(12):931-3.
2) Milović N, Bančević V, Jakovljević O, Paunić Z. Supraselective embolisation as a method for the
management of renal vascular injuries. Vojnosanitetski pregled 2006;63(10):897-9001.
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III. НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ДОПРИНОС
3) Milović N, Bančević V. Extravesical diverticulectomy- a surgical technique for managing a giant
bladderdiverticulum. Vojnosanitetski pregled 2007;64(5):349-52.
R 62:
1) Bančević V, Aleksić P, Milović N et al. Petogodišnja analiza komplikacija nakon tranuretralne resekcije
prostate. Medicinska istraživanja 2010;44:9-12.
R 13:
1) Bančević V. Velika mala urologija. Supracorona publikacije, Beograd 2008.
R 72:
1) Aleksić P, Bančević V, Stijelja B, Milović N et al. Immediate and early complications of radical
cystectomy and orthotopic urinary derivation. Direct or antireflux technique of uretero-pouch
anastomosis?Eur Urol Meetings 2007;2(5):51.
2) Aleksić P, Bančević V, Milović N, Čampara Z, Košević B et al. Our experience with smaller ileal
orthotopic neobladder. European Urology suppl 2009;8(4):346.
3) Bančević V, Aleksić P, Milović N, Košević B et al. Smaller vs. standard ielal orthotopic neobladder after
cystectomy. European urology suppl 2009(8):610.
4) Bančević V, Košević B, Aleksić P, Milović N et al. Functional and metabolic characteristics of smaller
ileal orthotopic neobladder created according to modify Camey II technique. Eur Urol Suppl
2010;9(2):319.
5) Bančević V, Aleksić P, Milović N, Stamenković D et al. Did neobladder created from shorter ileal
segment reduce delayed metabolic complications after cystectomy? Urology 2001 (suppl 3A):78.
6) Milović N, Jovanović M, Cerović S, Čampara Z, Šajinović D, Marić P, Bančević V et al. Complications
of nephron sparing surgery for renal cell carcinoma. Eur Urol Meetings 2008;3(9):6.
7) Bančević V, Milović N, Košević B. Intraoperative diagnosis and treatment of war injury of the ureter.
Abstract book of 13th congress of Balkan Military Medical Comitee 2008;51.
8) Milović N, Jovanović M, Bančević V. Supraselective embolisation as a treatment of vascular injuries of
kidney. Abstract book of 13th congress of Balkan Military Medical Comitee 2008;53.
9) Mocović D, Milović N, Jovanović M, Bančević V, Marić P. Retroperitoneal lymphadenectomyTreatment of advanced NST cancer with significant presence of embryonal carcinoma. Abstract book of
14th congress of Balkan Military Medical Comitee 2009;131-2.
10) Milović N, Jovanović M, Košević B, Marić P, Bančević V. Duplication of the ureter as a method of
solving ureteropelvic junction obstruction with solitary pelvic ectopic kidney. Abstract book of 20th
video urology world congress. Kuala Lumpur, Malaysia, 2009:68.
11) Mocovic D, Milovic N, Bancevic V, Maric P et al. Retroperitoneal lymphadenectomy in treatment of
advanced stage nonseminomatosus testiscular cancer. Eur Urol Suppl 2009(8);626.
12) Jovanović M, Milović N, Čampara Z, Bančević V et al. Urological complications of kidney
transplantation: 13 years experience. European Urology Supplements 2009 (8):652.
13) Milović N, Aleksić P, Jovanović M, Ilić R, Tomić A, Bančević V et al. Surgical treatment of the left
kidney tumor with thrombus malignus in vena cava and right pulmonal artery. Abstract book of 21st
Video World Congress, Egypt. March 17-20th 2010:32.
14) Milošević R, Vojvodić D, Cerović S, Milović N, aleksić P, Čampara Z, Bančević V et al.Importance of
IL8, IL6, IL5 and IL4 concentration in urine samples in diagnosis and prognosis of bladder cancer
(TCC). Abstract book of 3rd World congress on Controversies in Urology, Athens, Greece, February 2528.2010:30.
15) Jovanović M, Milović N, Aleksić P, Bančević V et al. Efficiency of urinary fistulas surgical treatment.
Eur Urol Suppl 2010;9:572
16) Marić P, Milović N, Čampara Z, Jovanović M, Bančević V et al.Modified YV Lich Gregoir ureter
reinplantation: Our experience in 294 kidney transplants. Eur Urol Suppl 2010;9:590.
17) Milošević R, Vojvodić D, Cerović S, Milović N, Aleksić P, Čampara Z, Bančević V et al. Elevation of
IL8, IL6, Il5 and IL4 in urine samples of patients with higher grade bladder cancer. eur Urol Suppl
2010;9:595.
18) Bančević V, Milović N, Čampara Z, Košević B. Fournier’s gangrene- still a serious disease. eur Urol
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Suppl 2010;9:612.
19) Jovanović M, Milović N, Aleksić P, Bančević V et al. Surgical treatment of urinary fistulas. Abstract
book of 16th Congress of Balkan Military Medical Comitee. Bucharest, Romania, 1st-4th June 2011.
20) Milović N, Aleksić P, Jovanović M, Ilić R, Tomić A, Bančević V et al. Surgical treatment of left kidney
tumor with thrombus malignus in vena cava and right pulmonal artery. Abstract book of 16th Congress
of Balkan Military Medical Comitee. Bucharest, Romania, 1st-4th June 2011.
21) Milović N, Jovanović M, Cerović Čampara Z, Marić P, Bančević V et al. Nephron sparing surgery:
treatment of complications. Abstract book of 16th Congress of Balkan Military Medical Comitee.
Bucharest, Romania, 1st-4th June 2011.
22) Milošević R, Vojvodić D, Cerović S, Milović N, Aleksić P, Čampara Z, Bančević V et al. Diagnostic,
predictic and prognostic importance of urine interleukin IL8, IL6, IL 5 and IL4 concentration in patients
with bladder carcinoma. Abstract CD of American Urology Assotiation, Washington, USA, May 2011.
23) Milošević R, Vojvodić D, Cerović S, Milović N, Aleksić P, Bančević V et al. Evaluation of urine IL8
and IL5 concentration as predictive and prognostic factor in patients with bladder carcinoma. Eur Urol
Suppl 2011;10(9):596.
24) Čampara Z, Milović N, Aleksić P, Toševski P, Spasić A, Bančević V et al. Our experiences with clinical
and pathological staging of localised prostate cancer. eur urol suppl 2011;10(9):593.
25) Jovanović M, Milović N, Aleksić P, Marić P, Tomić A, Bančević V et al. Surgical treatment of renal cell
carcinoma with thrombus malignus in vena cava: 17 years experience. Eur Urol Suppl 2011;10(9):607
R73:
1) Bančević V, Aleksić P, Milović N, Košević B et al. Uticaj kapaciteta neobešike na pojavu acidoze kod
pacijenata nakon cistektomije. 20-ti Kongres Udruženja urologa Srbije, Beograd 21. april 2011.
2) Mocović D, Milović N, Aleksić P, Cerović S, Čampara Z, Bančević V et al.Kombinovana terapija u
lečenju karcinoma penisa u VMA- petogodišnji rezultati.20ti Kongres Udruženja urologa Srbije,
Beograd 21. april 2011.
3) Bančević V. Petogodišnja analiza komplikacija nakon transuretralne resekcije prostate. Sekcija
Udruženja urologa Srbije, Mokra gora, 12. jun 2009.

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

Стручни рецензент у часопису „Војносанитетски преглед“
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)

Члан НИ пројекта: „Модификација технике креирања ортотопног цревног резервоара за урин након
радикалне цистектомије“, ВМА /08-10/Б.1
4. Признања, награде и одликовања за професионални рад:
a) у току последњег изброног периода

- У три наврата похваљиван и награђен од стране Начелника ВМА.
- 2007.г као аутор добио прву награду за рад „Smaller vs. standard ielal orthotopic neobladder after
cystectomy“ на конгресу уролога југоисточне Европе. На истом конгресу 2011. године рад под називом
„Evaluation of urine IL8 and IL5 concentration as predictive and prognostic factor in patients with bladder
carcinoma“ у коме је др Банчевић коаутор је награђен другом наградом.
б) у ранијем периоду
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III. НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ДОПРИНОС
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:

б) 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):
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)

- Bančević V. Velika mala urologija. Supracorona publikacije, Beograd 2008.
7. Награде и признања универзитета, педагошких и научних асоцијација:

- 2007.г као аутор добио прву награду за рад „Smaller vs. standard ielal orthotopic neobladder after
cystectomy“ на конгресу уролога југоисточне Европе.
- На истом конгресу 2011. године рад под називом „Evaluation of urine IL8 and IL5 concentration as
predictive and prognostic factor in patients with bladder carcinoma“ у коме је др Банчевић коаутор је
награђен другом наградом.
8. Извођење наставе на универзитетима ван земље
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IV. ПЕДАГОШКА СПОСОБНОСТ И ДОПРИНОС У НАСТАВИ
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)

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)

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
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VI. ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

7. Израда професионалних експертиза и рецензирање радова и пројеката

Стручни рецензент у часопису „Војносанитетски преглед“.
Члан Европског удружења уролога, Удружења уролога Србије и Уролошке секције Српског лекарског
друштва.

VII. АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА
1. ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА ПЕДАГОШКОГ РАДА
Активно учествује у преношењу знања и вештина у обуци и усавршавању специјализаната урологије и
млађих лекара. Задате теме износи јасно, користи савремена средства за презентацију и израду
предавања, а у томе прати и користи савремену литературу .
Својим радом, и свакодневним активностима значајно доприноси усавршавању и обуци
специјализаната урологије, у области дијагностике и лечења уролошких пацијената.

2. ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА
Богата публицистичка делатност, учешће у НИ пројекту и сарадња са другим истраживачима и
институцијама показатељ су високе оцене резултата научно-истраживачког рада.
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VIII. МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ
На основу увида у досадашњи рад, наставних, ваннаставних активности, научно-истраживачке и
публицистичке делатности, награда и похвала, Комисија је мишљења да кандидат др сц мед Владимир
Банчевић у потпуности испуњава законске услове за избор у звање доцента за предмет хирургија
прописане:
а) Законом о високом образовању
б) Статутом Универзитета одбране у Београду
в) Критеријумима за изборе и реизборе у наставна звања (Одлука НН већа ВМА број 8/491 од
28.12.2007. год),
јер има:
- докторат наука из области за коју се бира
- позитивну оцену способности за наставни рад матичне катедре
- 1 рад ранга Р 51
- 5 радова ранга Р 52
- 3 рада ранга Р 61
- 1 рад ранга Р 13
- 25 саопштења на међународним научним скуповима ранга Р72
- 3 саопштења на домаћим научним скуповима ранга Р 73

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 изнетих података, и упоредног прегледа законских услова за избор у звање доцента за
предмет хирургија Комисија закључује да кандидат испуњава све услове за избор у звање доцента
и предлаже Наставно Научном већу Војномедицинске академије Медицинског Факултета
Универзитета одбране да се ВС др сц мед Владимир Банчевић, специјалиста урологије
ИЗАБЕРЕ У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА ЗА ПРЕДМЕТ ХИРУРГИЈА.

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.
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