
НАЗИВ ФАКУЛТЕТА ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА 

 

 ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА 

НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА  

за поља природно-математичких, медицинских, техничко-технолошких и друштвено-хуманистичких наука 

 

- обавезна садржина - 

(Свака рубрика мора бити попуњена) 

(Ако нема података, рубрика остаје празна али назначена)  

 

I      ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 

 

1. Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке: 

Одлука декана Факултета медицинских наука у Крагујевцу број 01-13873 од 24.11.2016. године 

2. Датум и место објављивања конкурса: 

30.11.2016. године огласне новине ПОСЛОВИ 

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

Један наставник у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област Хирургија 

4. Састав комисије са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назива уже научне области за коју је 

изабран у звање, датум избора у звање и установа у којој је члан комисије запослен: 

- проф. др Слободан Милисављевић, редовни професор за ужу научну област Хирургија Факултета 

медицинских наука у Крагујевцу, (изабран 27.04.2016.), председник 

- проф. др Јасна Јевђић, редовни професор за ужу научну област Хирургија Факултета медицинских наука 

у Крагујевцу, (изабрана 24.11.2016.), члан 

- проф. др Маријан Новаковић, редовни професор за ужу научну област Хирургија Медицинског факултета 

ВМА Универзитета одбране у Београду, (изабран 03.12.2009.), члан 

 

5. Пријављени кандидати: 

Проф. др Дејан Вуловић 

II      БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

 

1. Име, име једног родитеља и презиме: 

Дејан, Драган Вуловић 

2. Звање: 

Ванредни професор за ужу научну област Хирургија, Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу 

3. Датум и место рођења, адреса: 

01.12.1965.године, Крагујевац, Владике Николаја Велимировића 1/19, 34000 Крагујевац 

4. Установа или предузеће где је кандидат тренутно запослен и професионални статус: 

- Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, ванредни професор за ужу научну област 

Хирургија  
- Центар за пластичну хирургију, Клинички Центар Крагујевац, Специјалиста пластичне и реконструктивне 

хирургије 

5. Година уписа и завршетка високог образовања, универзитет, факултет, назив студијског програма 

(студијска група), просечна оцена током студија и стечени стручни, односно академски назив:  

1985- 1991. Медицински факултет Универзитета у Београду, 9,18, доктор медицине 

6. Година уписа и завршетка специјалистичких, односно магистарских студија, универзитет, факултет, назив 

студијског програма, просечна оцена током студија, научна област и стечени академски назив: 

- 1993-1997. Војномедицинска Академија, Београд, специјалистичке студије, оцена 5, медицина, 

Специјалиста пластичне и реконструктивне хирургије 

- 1991-1998. Медицински факултет Универзитет у Крагујевцу, Опште магистарске студије, Магистар 

медицинских наука 

7. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе: 

"Морфологија и васкуларизација медијалне главе musculus gastrocnemius-a" 

8. Универзитет, факултет, назив студијског програма докторских студија, година уписа, научна област и 

просечна оцена: 

Универзитет у Крагујевцу, Медицински факултет, медицина, пријава тезе 1999, одбрањена 2004 године.   

9. Наслов докторске дисертације, година одбране и стечено научно звање: 

"Могућности употребе потколене фасције у реконструктивним хируршким захватима код мекоткивних 

дефеката у пределу потколенице и стопала", 2004., Доктор медицинских наука 

10. Знање светских језика - наводи: чита, пише, говори, са оценом одлично, врло добро, добро,  

задовољавајуће: 

енглески језик говори са оценом одлично 

11. Област, ужа област: 

Хирургија 



 2 

12. Место и трајање специјализација и студијских боравака у иностранству (30 и више дана):  

 

13. Кретање у професионалном раду (установа, факултет, универзитет или фирма, трајање запослења и звање 

- навести сва звања): 

- Универзитет у Крагујевцу, Медицински факултет, асистент-приправник на предмету Анатомија, 1992-

1996.године, 

- Универзитет у Крагујевцу, Медицински факултет, асистент за ужу научну област Хирургија, од 2003.-

2005. године 

- Универзитет у Крагујевцу, Медицински факултет, доцент за ужу научну област Хирургија, од 2005. до 

2011. године 

- Универзитет у Крагујевцу, Медицински факултет, ванредни професор за ужу научну област Хирургија, 

од  2011.године до сада 

- Клинички Центар "Крагујевац", Центар за пластичну хирургију, од 1999.године до сада  

 

14. Чланство у стручним и научним асоцијацијама: 

СЛД, (Српско лекарско друштво)  
СРБПРАС, (Српско удружење за пластичну, реконструктивну и естетску хирургију)  
 

 

III ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ 

1. ОБАВЕЗНИ ЕЛЕМЕНТИ 

1.1. РЕЗУЛТАТИ НАУЧНОГ РАДА 

 

1. Остварени резултати кандидата категорије 10 (аутор(и), наслов, година издавања, издавач, број страна):  

a) укупно у ранијем периоду 

б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање 

 

2. Остварени резултати кандидата категорије 20 (аутор(и), наслов рада, часопис, година издавања, волумен 

(број):стране од-до): 

a) укупно у ранијем периоду: 3 

б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање: 11 

a) укупно у ранијем периоду 

1. Vulović D, Stepić N, Pavlović A, Milićević S, Piscević B. Reconstruction of the columella and the tip of the 

nose with an island-shaped forehead flap. Vojnosanit Pregl. 2011;68(3):277-80. IF 0.179 M23 

2. Novaković M, Lukac M, Kozarski J, Stepić N, Djordjević B, Vulović D., Rajović M, Milev B, Milićević S. 

Principles of surgical treatment of congenital, developmental and acquired female breast asymmetries. 

Vojnosanit Pregl. 2010; 67(4): 313-20 IF 0.199 M23 

3. Vulović D, Stepić N. Importance of proper initial treatment of moderate and major burns. Vojnosanit Pregl. 

2008; 65(4): 281-5. М23 

 

б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање 

1. Rakic V, Djikanovic B, Alempijevic Dj, Simic R, Bogdanovic S, Janjic Z, Vulovic D. Development of a 

scale for evaluating the severity of disfigurements caused by injuries disease or surgery, Vojnosanit Pregl 

2016; DOI: 10.2298/VSP16061928R  IF 0.355 M23 

2. Vulovic D, Kozarski J, Radivojcevic U, Stepic N, Milicevic S, Petrovic N. Rhinoplasty without nasal 

packing and splinting, Vojnosanit Pregl 2016; DOI: 10.2298/VSP160701239V  IF 0.355 M23 

3. Jankovic S, Milovanovic D, Ruzic Zecevic D, Folic M, Rosic N, Vulovic D. Consulting clinical 

pharmacologist about treatment of inpatientsin a tertiary hospital in Serbia, Eur J Clin Pharmacol, 2016; DOI 

10.1007/s00228-016-2141-y IF 2.710 M22 

4. Janicijevic-Petrovic M, Sarenac-Vulovic T, Janicijevic K, Vulovic D, Vujic D. Tumor of orbit. Rev Bras 

Oftalmol 2014; 73(1): 55-58. IF 0.163 (2013) M23 

5. Petrovic MJ, Vulovic TS, Vulovic D, Janicijevic K, Petrovic M, Vujic D. Cataract surgery in patients with 

ocular pseudoexpholiation. Ann Ital Chir. 2013;84(6):611-5    IF 0.683 M23 

6. Vulović D, Novaković M, Sarenac T, Janićijević-Petrović M, Petrović N, Srećković S, Milićević S, Piscević 

B. Congenital upper eyelid coloboma with ipsilateral eyebrow hypoplasia. Vojnosanit Pregl. 2012;69(9):809-

11. IF 0.210 M23 

7. Janićijević-Petrović MA, Šarenac T, Srećković S, Janićijević K, Petrović M, Vulović D. Clinical evaluation 

of Graves ophthalmopathy. Srp Arh Celok Lek. 2012;140(11-12):694-8.  IF 0.228 M23 

8. Janićijević-Petrović MA, Sarenac T, Petrović M, Vulović D, Janićijević K. Cyclocryotherapy in neovascular 

glaucoma treatment. Med Glas (Zenica). 2012;9(1):106-9..   IF 0.202   M23 

9. Sarenac TS, Janicijevic-Petrovic MA, Sreckovic SB, Radovanovic MR, Vulovic DD, Janicijevic KM. 

Prostatic carcinoma bilateral iris metastases. Bosn J Basic Med Sci. 2012;12(2):134-6.. IF 0.500 M23 
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10. Petrović MJ, Sarenac T, Srećković S, Petrović M, Vulović D, Janićijević K. Evaluation of the patients with 

Grave's ophthalmopathy after the corticosteroids treatment. Vojnosanit Pregl. 2012;69(3):249-52.  IF 0.210 

M23 
11. Janicijevic-Petrovic M, Sarenac T, Sreckovic S, Vulovic D, Janicijevic K. Orbital metastases from breast 

cancer: a case report. Bosn J Basic Med Sci. 2011;11(4):253-5.  IF 0.489 M23 

 

3. Остварени резултати кандидата категорије 30 (аутор(и), наслов рада, назив скупа, датум одржавања, 

место одржавања, организатор, број странице(а) зборника/часописа где је штампан извод): 

a) укупно у ранијем периоду:- 

б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање:6 

 

б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање 

1. Sarenac T, Vulovic D, Janicijevic-Petrovic M. Reconstruction of the medial canthal region- our experiences 

during the 13 years. Joint Congress of SOE AAO, 4-7 June, 2011, Geneva, Switzerland; EP-OPL-458  М34 

2. Azanjac G, Vulovic D, Vukosavljevic S, Milosavljevic M, Radivojcevic U, Adzemovic S. Breast oncological 

and oncoplastic surgical procedures. comparative advantage. BAPRAS 2011, 14-17 September, Sarajevo, 

Bosnia and Herzegovina; 84 М34 

3. Vulovic D, Azanjac G, Sarenac T, Vukosavljevic S, Pavlovic A. Foucher Flap In Thumb Reconstruction. 

BAPRAS 2011, 14-17 September, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina;163 М34 

4. Vukosavljevic S, Vukosavljevic A, Vulovic D, Azanjac G, Pavlovic A, Nonoperative treatment of pressure 

sores-comparison of conventional and modern way. BAPRAS 2011, 14-17 September, Sarajevo, Bosnia and 

Herzegovina;148 М34 

5. Vulovic D, Azanjac G, Vukosavljevic S, Sarenac Vulovic T, Radivojcevic U. Rhinophyma tangential 

excision and skin homograft , 11th Congress of the Serbian Association for Plastic, Reconstructive and 

Aesthetic Surgery (SRBPRAS), May 15-18, 2012, Belgrade; М34 

6. Vulovic D, Petrovic N, Radivojcevic U. Blepharoptosis correction with frontalis muscle flap- our 

experiences with modified technique in 267 adult patients, 35th Annual Meeting of the European Society of 

Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery (ESOPRS), Athens, Greece, 15-17 September 2016; P148 

М34 

4. Остварени резултати кандидата категорије 40 (аутор(и), наслов, година издавања, издавач, број страна): 

a) укупно у ранијем периоду 

б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање 

 

5. Остварени резултати кандидата категорије 50 (аутор(и), наслов рада, часопис, година издавања, волумен 

(број):стране од-до): 

a) укупно у ранијем периоду: 1 

б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање: 9 

a) укупно у ранијем периоду: 

1. Piscevic B, Novakovic M, Vulovic D, Stojiljkovic V. Adequate selection of implants in augmentative 

mammoplasty. Medicus, 2008; 8(4): 147-51. M52 

 

б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање: 

 

1. Vulovic D, Spasic M, Milisavljevic S, Vucetic M. Accessory auricles - Report of two cases, Serbian 

Journal of Experimental and Clinical Research, 2016, DOI:10.1515/SJECR-2016-0050 M52 

2. Radivojcevic U, Ilic M, Vulovic D. Giant hand lipoma - case report of a rare localiyation of acommon type 

of tumor. Sanamed, 2016; 11(2):141-144 M52 

3. Janićijević-Petrović MA, Šarenac-Vulović TS, Janićijević KM, Vulović DA, Popovic A, Vujić DI. 

Evaluation of central corneal thickness in patients with ocular hypertension and primary open-angle 

glaucoma. Med Glas (Zenica). 2014;11(1):115-9. M51 

4. Janicijevic-Petrovic Mirjana, Sarenac-Vulovic T, Vulovic D, Janicievic K, Popovic A. Parasitic eye infection 

by Ascaris lumbricoides - case report, Sanamed 2014; 9(2):181-184 M52 

5. Janicijevic-Petrovic MA, Sarenac-Vulovic TS, Janicijevic KM, Vujic DI, Vulovic DD. Congenital blindness 

and visual impairment cause infection or non infection. Mater Sociomed. 2013;25(2):101-4. doi: 

10.5455/msm.2013.25.101-104 . M51 

6. Sarenac-Vulovic T , Janicijevic-Petrovic M, Vulovic D, Pavlovic S, Simovic S, Zdravkovic N. Systemic 

manifestations of pseudoexfoliation, Serbian Journal of Experimental and Clinical Research 2014; 

15(1):29-32 M52 

7. Janićijević-Petrović M, Šarenac-Vulović T, Janićijević K, Vulović D. Lečenje retrobulbarnog neuritisa u 

sklopu multiple skleroze kortikosteroidima i interferonom β1b, PONS - medicinski časopis, 2013;10(1):12-

16 M53 

8. Šarenac-Vulović T, Vulović D, Janićijević-Petrović M, Paunović S, Janićijević K. Okluzija retinalne arterije 

kod trudnice, PONS - medicinski časopis, 2013;10(2): 61-63 M53 

9. Janicijevic-Petrovic M, Sarenac Vulovic T, Petrovic N, Sreckovic S, Paunovic S, Janicijevic K, Vulovic D, 

Vujic D. Leber’s hereditary optic neuropathy - case report, Journal of Health Sciences,2012; 2(2):148-52. 
M52 
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6. Остварени резултати кандидата категорије 60 (аутор(и), наслов рада, назив скупа, датум одржавања, 

место одржавања, организатор, број странице(а) зборника/часописа где је штампан извод): 

a) укупно у ранијем периоду: 3 

б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање: 3 

a) укупно у ранијем периоду 

1. Vulovic D, Vukosavljevic S, Pavlovic A, Azanjac G, Sarenac T. Orbital exenteration in palpebral and canthal 

malignant tumors. ESPRAS Europian Appointed National Congress od SRBPRAS, Belgrade, May 19-22. 

2010; 13. M64 

2. Vulović D, Sarenac T, Pavlović A, Petrović M. Korekcije postoperativnih i postratumatskih ektropiona 

donjih očnih kapaka različitim metodama - nasa iskustva, XXXV Oktobarski zdravstveni dani, Kragujevac 

2010; 44(1):42-43 M64 

3. Vukosavljević S, Vulović D, Pavlović A, Azanjac G, Vukosavljević A. Povrede vrha prsta sake sa defektom 

kože, XXXV Oktobarski zdravstveni dani, Kragujevac 2010;44(1):42 M64 

 

б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање 

1. Vulović D., Šarenac T. Petrović-Janićijević M., Ostrvasti arterijalni čeoni režanj u rekonstrukciji očnih 

kapaka i medijalnog kantusa- naša iskustva. XVII Kongres Oftalmologa Srbije, Aranđelovac, 08-10. 

Septembar 2011;54 M64 

2. Petrović-Janićijević M, Šarenac T, Vulović D, Janićijević K. The parasitic affection of the eye - 

subtenononial localisation, 32
nd 

Balcan Medical Week, Nis, Serbia, 21-23 September 2012; P136. M64 

3. Вуловић Д. Инхалационе опекотине- савремени принципи лечења, XXXVIII Октобарски здравствени 

дани, Крагујевац, 24-26.10.2011; 47(1):23 M62 

 

7. Остварени резултати кандидата категорије 80 (аутор(и), назив, датум признавања, институција, место): 

a) укупно у ранијем периоду 

б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање 

 

8. Остварени резултати кандидата категорије 90 (аутор(и), назив, датум признавања, институција, место): 

a) укупно у ранијем периоду 

б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање 

 

9. Хетероцитатни индекс: 

 

10. Кумулативни импакт фактор: 

KIF: 6,086 

11. Кандидат испуњава услове за ментора докторских дисертација, у складу са стандардом 9? 

a) да 

б) не 

Потврда да је кандидат ментор на докторским академским студијама Факултета медицинских наука у 

Крагујевцу 

12. Руковођење или учешће у научним пројектима: 

Учесник јуниор пројекта Факултета медицинских наука у Крагујевцу ЈП 05/11 

13. Остало: 

 

 

1.2. РЕЗУЛТАТИ НАСТАВНОГ РАДА И АНГАЖОВАЊЕ У РАЗВОЈУ НАСТАВЕ 

 

а) Ако кандидат нема претходно искуство у педагошком раду 

 

1. Назив приступног предавања из уже научне области: 

 

2. Позитивно оцењено приступно предавање из уже научне области 

a) да 

б) не 

 

б) Ако кандидат има претходно искуство у педагошком раду 

 

1. Назив студијског програма, предмета (модула, курса), година студијског програма и фонд часова (на 

основним, дипломским, односно специјалистичким, магистарским, мастер и докторским студијама): 

Интегрисане академске студије медицине 

 Хирургија 2, пета година студија, 135 часова наставе 

 Ургентна стања у медицини-стручна пракса, шеста година студија, 210 часова наставе 
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Интегрисане академске студије стоматологије 

 Хирургија, друга година студија, 75 часова наставе 

Основне струковне студије - струковна медицинска сестра/техничар 

 Хирургија са негом, друга година студија, 75 часова наставе 

2. Искуство у педагошком раду са студентима (просечан број часова одржане наставе у току школске године 

у периоду од избора у претходно звање или од последњег избора у звање): 

Интегрисане академске студије медицине 

 Хирургија 2, пета година студија, 70 часова наставе 

 Ургентна стања у медицини-стручна пракса, шеста година студија, 12 часова наставе 

Интегрисане академске студије стоматологије 

 Хирургија, друга година студија, 9 часова наставе 

Основне струковне студије - струковна медицинска сестра/техничар 

 Хирургија са негом, друга година студија, 11 часова наставе 

 

Укупно 102 часа одржане наставе (Потврда Комисије за квалитет Факултета медицинских наука) 

 

3. Оцена педагошког рада: 

Позитивна оцена педагошког рада од стране Комисије за обезбеђење квалитета наставе Факултета 

медицинских наука у Крагујевцу 

4. Кандидат је аутор књиге из релевантне области, одобреног уџбеника за ужу научну област, поглавља у 

одобреном уџбенику за ужу научну област, превода иностраног уџбеника, монографије, практикума или 

збирка задатака за ужу научну област (наслов, аутор(и), година издавања, издавач): 

- Vulović D. Termičke povrede-opekotine. U: Poskurica M, eds. Hitna stanja u medicini. 1th ed Kragujevac: 

Medicinski fakultet u Kragujevcu, 2006; 341-80. ISBN 86-7760-016-7 

- Вуловић Дејан. Термичке повреде: Траума- примарно збрињавање трауматизованих болесника. Уредник 

Јасна Јевђић, Медицински факултет Универзитета у Крагујевцу, 2011; 271-305, ISBN 978-86-7760-063-1 

5. Кандидат је аутор тест питања у бази одобреној за полагање испита из уже научне области (навести број 

тест питања): 

 Потврда Већа семестра да је кандидат аутор 300 тест питања у бази одобреној за полагање испита из уже 

научне области Хирургија 

6. Назив студијског програма, предмета (модула, курса), година студијског програма и број часова које је 

кандидат одржао у току школске године (на основним, дипломским односно специјалистичким, 

магистарским и докторским студијама): 

Интегрисане академске студије медицине 

 Хирургија 2, пета година студија, 70 часова наставе 

 Ургентна стања у медицини-стручна пракса, шеста година студија, 12 часова наставе 

Интегрисане академске студије стоматологије 

 Хирургија, друга година студија, 9 часова наставе 

Основне струковне студије - струковна медицинска сестра/техничар 

 Хирургија са негом, друга година студија, 11 часова наставе 

 

Укупно 102 часа одржане наставе (Потврда Комисије за квалитет Факултета медицинских наука) 

 

7. Увођење нових метода у реализацији наставе и развоју квалитетног материјала за употребу у настави 

(задатака, демонстрационих огледа и слично.): 

 

8. Увођење нових области, наставних предмета (модула, курсева): 

 

9. Учешће у припреми и руковођење студијским програмом и/или руковођење катедром: 

 

10. Активно учешће у раду или организација периодичних и перманентних клиничких/лабораторијских 

састанака или журнал клубова: 

 Активно учешће у стручним састанцима СРБПРАС-а 

11. Руковођење радом демонстратора (фацилитатора), сарадника у настави, стажиста, специјализаната, 

асистената: 

 

12. Обављање секретарских послова на катедри: 

 

13. Руковођење предметом у оквиру уже научне области: 

 

14. Менторство студентских радова: 

 

15. Туторство: 

 

16. Остало: 
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1.3. РЕЗУЛТАТИ У ОБЕЗБЕЂИВАЊУ НАУЧНО-НАСТАВНОГ ПОДМЛАТКА 

 

1. Менторство одбрањеног завршног рада на специјалистичким или мастер академским студијама, односно 

дипломских и специјалистичких радова и магистарских теза (име и презиме студента, ужа научна област 

и наслов рада, датум одбране): 

 

2. Учешће у комисијама за одбрану завршних радова на специјалистичким или мастер академским 

студијама, односно дипломских и специјалистичких радова и магистарских теза (име и презиме студента, 

ужа научна област и наслов рада, датум одбране): 

 

3. Учешће у комисијама за оцену пријављених докторских дисертација (име и презиме докторанта, ужа 

научна област и наслов дисертације, датум одобрења) 

Бранислав Пишчевић, медицина, Анализа фактора ризика за поремећај функције коже дојке код жена 

после естетске имплантације силиконске протезе, 20.02.2013. године 

4. Учешће у комисијама за одбрану докторских дисертација (име и презиме докторанта, ужа научна област и 

наслов дисертације, датум одбране): 

- Горан Азањац, медицина, Избор реконструктивних захвата у хируршкој терапији карцинома дојке, 

05.09.2012. 

- Александар Даговић, медицина, економија канцера-процена образаца потрошње здравствених услуга 

и утицаја на буџет, (одлука Већа за медицинске науке од 15.11.2016. године)  

5. Менторство докторских дисертација (име и презиме докторанта, ужа научна област, наслов дисертације, 

датум када је израда дисертације одобрена и датум именовања кандидата за ментора): 

Бранислав Пишчевић, Анализа фактора ризика за поремећај функције коже дојке код жена после естетске 

имплантације силиконске протезе, 10.07.2013. године 

6. Менторство одбрањених докторских дисертација (име и презиме докторанта, ужа научна област, наслов 

дисертације и датум одбране): 

 

7. Чланство у комисијама за специјалистичке и субспецијалистичке испите, за усмене докторске испите, за 

оцену снаге и дизајна студије: 

- Члан Комисије за полагање специјалистичког испита из гране медицине Општа медицина, одлука 

Већа ментора број 01-7478/3-26 од 18.12.2008. године 

- Члан Комисије за полагање усменог докторанског испита из смера Клиничка и експериментална 

хирургија, одлука Научно наставног већа број 01-2055/2-13 од 28.06.2006. године 

8. Учешће у раду факултетских тела за израду акредитационих докумената, комисијa за квалитет, етичких 

одбора: 

 

9. Допринос уређењу интернет странице факултета: 

 

10. Остало: 

 

 

 

2. ИЗБОРНИ ЕЛЕМЕНТИ 

2.1. СТРУЧНО-ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС 

 

1. Аутор, коаутор елабората или студије: 

 

2. Руковођење или учешће на научним пројектима: 

Учесник јуниор пројекта Факултета медицинских наука у Крагујевцу ЈП 05/11 

3. Иноваторство: 

 

4. Уређивање међународних и домаћих научних и стручних часописа: 

 

5. Чланство у редакцијама међународних и домаћих научних часописа: 

 

6. Рецензије научних радова, монографија, пројеката, уџбеника, практикума, студијских програма, установа 

и  друго: 

 

7. Чланство у научним и организационим одборима међународних и домаћих научних и стручних скупова: 
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8. Вођење професионалних (струковних) организација: 

 

9. Учешће у раду одбора, законодавних тела, професионалних организација: 

 

10. Организација, учешће и вођење локалних, регионалних, националних или интернационалних 

манифестација (конференције, конгреси и други научни скупови): 

 

11. Пружање консултантских услуга: 

 

12. Руководилац или сарадник на Tempus, односно Erasmus+ пројекту: 

 

13. Израда професионалних експертиза и рецензирање радова и пројеката: 

- Рецензија рада у „Медицинском часопису“ СЛД ОК Крагујевац 

- Рецензент у медицинском часопису лекара  „Санамед“ 

14. Сарадња са привредом и друштвеном заједницом: 

 

15. Руковођење или учешће у изради стручне студије од значаја за привреду: 

 

16. Учешће у организацији факултетских курсева КМЕ: 

Руководилац курса КМЕ „Савремени принципи лечења меланома“ одржаног 10.11.2012. године 

(евиденциони број А-1-623/2012) 

17. Објављени радови из категорије expert opinion у часопису који издаје факултет : 

 

18. Остало: 

 

 

2.2. ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 

 

1. Руковођење на факултету и Универзитету: 

 

2. Учешће у раду органа и тела факултета и Универзитета: 

 

3. Допринос активностима које побољшавају углед и статус факултета и Универзитета: 

 

4. Учешће у раду одбора, законодавних тела, професионалних организација: 

 

5. Учешће у комисијама за избор у звање наставника и сарадника: 

 

6. Чланство у националним или међународним научним, односно стручним и струковним организацијама, 

институцијама од јавног значаја и сл.: 

 

7. Чланство у професионалним (струковним) организацијама: 

СЛД, (Српско лекарско друштво)  
СРБПРАС, (Српско удружење за пластичну, реконструктивну и естетску хирургију)  

 

8. Чланство у научним и организационим одборима међународних и домаћих научних и стручних скупова: 

 

9. Међународне и националне награде и признања: 

 

10. Остало: 

 

 

 

2.3. САРАДЊА СА ДРУГИМ ВИСОКОШКОЛСКИМ И НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИМ 

ИНСТИТУЦИЈАМА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ 

 

1. Чланство у професионалним (струковним) организацијама: 

 

2. Учешће у програмима размене наставника и студената (мобилност): 

 

3. Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма са другим факултетима и универзитетима 

у земљи и иностранству: 
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4. Руковођење и учешће у међународним пројектима: 

 

5. Стручно усавршавање на универзитетима/институтима у земљи и иностранству (назив универзитета, 

област усавршавања и период боравка): 

 

6. Гостовања и предавања по позиву на универзитетима у земљи и иностранству (назив универзитета, назив 

предавања и период боравка): 

 

7. Заједнички публиковани радови, монографије или пројекти са другим универзитетима у земљи и 

иностранству: 

 

8. Заједнички студијски програми, интернационализација: 

 

9. Научна сарадња са иностранством, билатерални пројекти, заједнички истраживачки рад, боравци у 

иностранству и друго: 

 

10. Учешће у комисијама за оцену и одбрану докторских дисертација на другим факултетима: 

 

11. Учешће у изради и спровођењу студијских програма заједничких са другим факултетима у земљи и 

иностарнству: 

 

12. Остало 

 

  



 9 

IV   АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА 
(на једној страници куцаног текста) 

 

Проф. др Дејан Вуловић запослен је на Факултету медицинских наука од 1992. године и у 

претходном периоду прошао је звања од асистента до ванредног професора.  

У међувремену се усавршавао и у клиничком раду, обављајући веома сложене и руководеће послове 

у оквиру рада на Клиници за хирургију Клиничког Центра Крагујевац где ради од 1999. године. 

Објавио је велики број радова публикованих у међународним и домаћим часописима.  

Био је активан у организовању факултетских семинара и семинара, регионалних, учесник 

међународних и домаћих пројеката, одржао је велики број предавања и учествовао у развоју научно-

истраживачкој подмлатка. 
 

V   МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У 

ЗВАЊЕ СВАКОГ КАНДИДАТА ПОЈЕДИНАЧНО 
(на 1/2 странице куцаног текста, са називом звања за које је конкурс расписан) 

 

Кандидат проф. Дејан Вуловић испуњава све услове прописане: 

 

1. Законом о високом образовању јер поседује одговарајући стручни, академски и научни назив 

2. Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу и 

3. Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника 

Универзитета у Крагујевцу, јер: 

 

- има специјализацију из одговарајуће области 

- публиковао је из научне области укупно 14 радова категорије М20 од којих је 11 од избора у 

претходно звање при чему је од поменутих радова у 7 водећи аутор  

- публиковао је 10 радова у часописима од националног значаја од којих је 3 објавио у часопису 

Факултета Медицинских наука 

- публиковао је више радова на научним скуповима од којих је 6 из категорије међународних  

- публиковао је у више књига из релевантне уже научне области  

- учествовао је у комисијама за оцену пријављених и завршених докторских дисертација 

- учесник је пројекта Факултета медицинских наука у Крагујевцу 

- руководилац је континуиране медицинске едукације у организацији Факултета медицинских 

наука 

- аутор је 300 тест питања у бази одобреној за полагање испита из уже научне области 

- има позитивну оцену педагошког рада  

 

НАПОМЕНА: Потребно је експлицитно навести да ли или не сваки кандидат појединачно испуњава услове за 

избор у звање. 
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VI   ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ОДРЕЂЕНО ЗВАЊЕ 

НАСТАВНИКА 

 

Комисија позитивно оцењује научно-истраживачки, стручни и професионални допринос, педагошке 

способности и допринос академској и широј заједници пријављеног кандидата, проф. др Дејана 

Вуловића.  

 

Комисија закључује да проф. др Дејан Вуловић, испуњава све услове утврђене Законом о високом 

образовању, Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу и Правилником о начину и 

поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу за избор 

у звање ванредног професора за ужу научну област Хирургија. 

 

Комисија с великим задовољством предлаже Наставно-научном већу Факултета медицинских наука 

у Крагујевцу да утврди предлог за избор проф. др Дејана Вуловића у звање ванредног професора за 

ужу научну област Хирургија. 

 

У Крагујевцу,  
 

 

ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

 

 

проф. др Слободан Милисављевић, редовни професор за ужу научну 

област Хирургија Факултета медицинских наука у Крагујевцу, 

председник 

 

 

 

___________________________________________________________ 

  

 

проф. др Јасна Јевђић, редовни професор за ужу научну област 

Хирургија Факултета медицинских наука у Крагујевцу, члан 

 

 

 

_________________________________________________________ 

  

проф. др Маријан Новаковић, редовни професор за ужу научну област 

Хирургија Медицинског факултета ВМА Универзитета одбране у 

Београду, члан  

 

 

 

_________________________________________________________ 

  
 

 

 

 

НАПОМЕНА: 

Извештај се пише на обрасцу, навођењем кратких одговора, са валидним подацима, без непотребног 

текста. 

Разврставање и рангирање радова врши се према Правилнику о начину и поступку заснивања радног 

односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу и правилника надлежног министарства.  

Оцена испуњености услова за избор у звање врши се према Правилнику о начину и поступку заснивања 

радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу. 

Члан комисије који не жели да потпише извештај јер се не слаже са мишљењем већине чланова комисије, 

дужан је да унесе у извештај образложење, односно разлоге због којих не жели да потпише извештај. 

 

  



 

VII   ТАБЕЛА-САЖЕТАК 

 

Поље медицинских наука 

Ред. бр. ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР (ПОНОВНИ ИЗБОР) 

УСЛОВИ ПРЕМА СТАТУТУ ФАКУЛТЕТА Остварено Испуњава услов 

Обавезни услови 

Специјализација из одговарајуће области (важи само за клиничке и уже области наведене у 

статуту) 
ДА ДА 

КМЕ или expert opinion у часопису најмање М52 писаном на једном од великих светских језика КМЕ ДА 

УСЛОВИ ПРЕМА ПРАВИЛНИКУ УНИВЕРЗИТЕТА   

Општи услови Испуњен услов за избор у доцента ДА ДА 

1. ОБАВЕЗНИ ЕЛЕМЕНТИ 

1.1. РЕЗУЛТАТИ НАУЧНОГ РАДА 

Обавезни услови 

1 рад категорије М21, М22 или М23, из научне области за коју се бира, објављен од последњег 

избора у звање 
3 (М23) ДА 

Испуњава услове за ментора докторских дисертација, у складу са стандардом 9. за акредитацију 

студијских програма докторских академских студија на високошколским установама 
ДА ДА 

Оригинално стручно остварење или руковођење или учешће у научном пројекту ЈП 05/11 ДА 

6 радова на научним скуповима. Три из категорије М30 12 / 6 М34 ДА 

2 рада у часопису Факултета 3 ДА 

Алтернативни 

обавезни услови 

(један од) 

9 радова М20. У 3 водећи аутор. KIF ≥ 10   

14 радова М20. У 4 водећи аутор 14 / 7 ДА 

8 радова М20. Водећи аутор у 2 категорије М21 или М22   
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10 радова М20. У 3 рада водећи аутор. HCI ≥50   

1.2. РЕЗУЛТАТИ НАСТАВНОГ РАДА И АНГАЖОВАЊЕ У РАЗВОЈУ НАСТАВЕ 

Обавезни услови 

Позитивна оцена педагошког рада на основу оцене факултетске комисије за квалитет наставе 

(обавезна позитивна оцена добијена у студентским анкетама током целокупног протеклог изборног 

периода) уколико има педагошко искуство 
ДА ДА 

Педагошко искуство ДА ДА 

Уџбеник за ужу област за коју се бира (одобрен за интегрисане, специјалистичке или докторске 

студије) или монографија или практикум или збирка задатака или књига (са ISBN) из уже научне 

области за коју се бира- објављено (у обзир се узимају и електронска издања) у периоду од избора у 

наставничко звање и одобреном за интегрисане, специјалистичке или докторске студије, за ужу 

област за коју се бира 

ДА ДА 

Аутор 300 тест питања у бази одобреној за полагање испита из уже научне области 300 ДА 

Алтернативни 

обавезни услови 

(један од) 

Преко 80 часова наставе у току школске године 102 ДА 

Учешће у припреми и руковођење студијским програмом и/или руковођење катедром   

Организација периодичних и перманентних клиничких/лабораторијских састанака или журнал 

клубова 
ДА ДА 

Руковођење радом сарадника у настави, асистената, стажиста, специјализаната   

Руковођење предметом у оквиру уже научне области   

Менторство студентских радова   

Туторство   

1.3. РЕЗУЛАТИ У ОБЕЗБЕЂИВАЊУ НАУЧНО-НАСТАВНОГ ПОДМЛАТКА 

Обавезни услов Учешће у две комисије за оцену пријављене и у једној за оцену завршене докторске дисертације 1/2 ДА 
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Алтернативни 

обавезни услови 

(један од) 

Ментор једне одбрањене дисертације   

Чланство у комисијама за специјалистичке и субспецијалистичке испите ДА ДА 

Чланство у комисијама за усмене докторске испите ДА ДА 

Чланство у комисијама за оцену снаге и дизајна студије   

Учешће у раду Факултетских тела за израду акредитационих докумената   

Учешће у раду комисије за квалитет   

Учешће у раду етичких одбора   

Допринос уређењу сајта Факултета   

ИСПУЊЕН УСЛОВ ЗА ОБАВЕЗНЕ ЕЛЕМЕНТЕ         ДА             НЕ  

2. ИЗБОРНИ ЕЛЕМЕНТИ (Остварене активности у најмање два елемента из најмање две од три различите изборне групе) 

2.1. СТРУЧНО-ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС 

 
Учешће у научним пројектима Министраства просвете, науке и технолошког развоја Републике 

Србије или у међународним научним пројектима 
  

 Аутор или коаутор патента или техничког унапређења   

 Аутор или коаутор поглавља у националној или међународној монографије из уже научне области   

 Елаборат о унапређењу наставе   

 Оригинална студија   
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 Рецензирање радова и пројеката ДА ДА 

 Уређивање часописа и публикација   

2.2. ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 

 

Учешћа у комисијама за избор у звање наставника и сарадника   

Чланство у националним или међународним научним или стручним организацијама или 

институцијама од јавног значаја 
ДА ДА 

Учешћа у раду органа и тела факултета и Универзитета   

Израде професионалних експертиза и рецензирању радова и пројеката   

Организација и рувођење локалних, регионалних, националних или интернационалних 

конференција и скупова 
  

Учешће у организацији факултетских курсева КМЕ ДА ДА 

Објављен јеан рад из категорије expert opinion у часопису који издаје Факултет   

2.3. САРАДЊА СА ДРУГИМ ВИСОКОШКОЛСКИМ И/ИЛИ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ  

 

Учешће у комисијама за оцену и одбрану Докторских дисертација на другим факултетима   

Учешће у програмима размене наставника и студената   

Учешће у изради и спровођењу студијских програма заједничких са другим факултетима у земљи   

Учешће у изради и спровођењу студијских програма заједничких са иностраним факултетима   
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Заједнички публиковани радови, монографије или пројекти са другим универзитетима у земљи и 

иностранству 
  

Стручно усавршавање на универзитету/институту у земљи и иностранству (по правилу у трајању 

најмање месец дана) 
  

ИСПУЊЕН УСЛОВ ЗА ИЗБОРНЕ ЕЛЕМЕНТЕ         ДА             НЕ  

 

КАНДИДАТ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ЗА ИЗБОР          ДА             НЕ  

 

 

 


