Образац 4
НАЗИВ ФАКУЛТЕТА: ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
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 01-7904 од дана 21.06. 2017. године
2. Датум и место објављивања конкурса:
Огласне новине ПОСЛОВИ од 28.06.2017. године
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 Драгче Радовановић, ванредни професор за ужу научну обласг Хирургија Факултета медицинских наука у
Крагујевцу (изабран 08.02. 2017.) председник

проф. др Јасна Јевђић, редовни професор за ужу научну област Хирургија Факултета медицинских наука у
Крагујевцу (изабрана 24.11.2016.) члан

проф. др Ћорђе Радак, редовни професор за ужу научну област Хирургија Медицинског факултета у Београду
(изабран 18.05. 2004.) члан
5. Пријављени кандидати:
Берислав, Перо Векић

II

БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА

1. Име, име једног родитеља и презиме:
Берислав, Перо Векић
2. Звање:
Професор по позиву за област Дигестивна хирургија на Медицинском факултету у Београду
3. Датум и место рођења, адреса:
13.4.1961. године, Црквица, Зеница, Босна и Херцеговина; Миклошићева 22, Београд
4. Установа или предузеће где је кандидат тренутно запослен и професионални статус:
Здравствена установа Клиничко болнички центар „Драгиша Мишовић“ начелник Стационарног одељења I при Клиници за
хирургију
5. Година уписа и завршетка високог образовања, универзитет, факултет, назив студијског програма (студијска група),
просечна оцена током студија и стечени стручни, односно академски назив:
Уписао 1981/82, завршио 16.6.1988. године, Универзитет у Београду, Медицински факултет, са просечном оценом 7,36,
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:
специјалистичке
Уписао 1991/92, године, Универзитет у Београду, Медицински факултет, 22.03.1996. године положио са оценом одличан
специјалистички испит из опште хирургије (специјалиста опште хирургије)
ужа специјализација
Уписао 2002/03. године, уже специјалистичке студије, Медицински факултет Универзитета у Београду, а дана 23.12.2009.
године одбранио рад уже специјализације под називом:“ Дупла стаплер техника код ниских колоректалних анастомоза предности и недостаци” (дигестивна хирургија)“; специјалиста хирургије дигестивног система
магистерске
Уписао 1989/90. године, Медицински факултет Универзитета у Београду, 18.12.1995. године одбранио магистарску тезу
под називом „Лимфогена дисеминација карцинома ректума и сигме“; магистар медицинских наука.
7. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе:
„Лимфогена дисеминација карцинома ректума и сигме“
8. Универзитет, факултет, назив студијског програма докторских студија, година уписа, научна област и просечна оцена:
Дана 6.4.2000. године одбранио је докторску дисертацију на Медицинском факултету Универзитета у Београду под
називом „Значај лимфаденектомије у хируршком лечењу карцинома ректума“; доктор медицинских наука
9. Наслов докторске дисертације, година одбране и стечено научно звање:
„Значај лимфаденектомије у хируршком лечењу карцинома ректума“, 6.4.2000. године

10. Знање светских језика - наводи: чита, пише, говори, са оценом одлично, врло добро, добро, задовољавајуће:
11. Област, ужа област:
Дигестивна хирургија, Медицински факултет Универзитет у београду
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):
1991 - Клиничко болнички центар „Драгиша Мишовић“, клинички лекар
2014 - Медицински факултет, Универзитет у Београду, професор по позиву
2012 - помоћник министра здравља Републике Србије у сектору Европских интеграција и међународне
сарадње
2013 - државни секретар у Министарству здравља Републике Србије
14. Чланство у стручним и научним асоцијацијама:
 члан Српског лекарског друштва (СЛД),
 члан лекарске коморе Србије,
 члан друштва колопрактолога Југославије и члан ужег председништва ДКЈ

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
б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање: 10
б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање:
Ţivaljević V, Ţivić R, Diklić A, Krgović K, Kalezić N, Vekić B, Stevanović D, Paunović I. Solitary Hyperfunctioning
Thyroid Gland Carcinomas. Zentralbl Chir 2011; 136: 374-378 M23 IF 1,023 (2011)
2. Arsić-Arsenijević V, Pekmezović M, Rajković K, Vekić B, Barac A, Tasić-Otašević S, Petkovic Lj. In vitro protease
inhibition and cytotoxicity of Aspergillus fumigates biomolecules secreted under long-term aerated conditions. Int J Med
Sci 2014; 11(11):1133-1139 М22 IF 2,003 (2014)
3. Vekić B, Ţivić R. Pendunculated obstructive lipoma of the ileocecal valve. Srp Arh Celok Lek 2014;142 (11-12):721-723
M23 IF 0,233 (2014)
4. Ţivaljević V, Taušanović K, Paunović I, Diklić A, Kalezić N, Zorić G, Sabljak V, Vekić B, Ţivić R, Marinković J, Šipetić
S. Age as a prognostic factor in anaplastic thyroid cancer. International Journal of Endocrinology 2014; 2014 Article ID
240513 doi.org/10.1155/2014/240513 M23 IF 2,043 (2014)
5. Ţivaljevic V, Slijepčević N, Paunović I, Diklić A, Kalezić N, Marinković J, Ţivić R, Vekić B, Šipetić S. Risk factors for
anaplastic thyroid cancer; International Journal of Endocrinology 2014; 2014: Article ID 815070
doi.org/10.1155/2014/815070 M23 IF 2,043 (2014)
6. Popov P, Chapot R, Tanasković S, Vekić B, Sotirovic V, Ilijevski N, Radak D. Vocal Cord Paralysis as the First Sign of
Spontaneous Carotid Dissection in a Patient With Extracranial Internal Carotid Artery Aneurysm. Vasc Endovascular Surg
2016; 50(1):52-6. M23 IF 1,094 (2016)
7. Ţivic R, Diklic A, Šipetic-Grujičić S, Paunovic I, Vekić B, Perunović R, Radovanović D, Ţivaljevic V. Analysis of
malignancy predictors for oxyphile thyroid tumors. J BUON 2016; 21 (6):1496-1500 M23 IF 1,344 (2016)
8. Vekić B, Ţivić R, Kalezić M, Otašević S, Arsić-Arsenijević V. Anorectal melanoma and seborrheic. Srp Arh Celok Lek
2016;144 (5-6):334-339 M23 IF 0,272 (2016)
9. Vekić B, Ţivić R, Kalezić M, Matić P. Benign cystic teratoma of the mesosigmoid Srp Arh Celok Lek 2016;144(910):549-552 M23 IF 0,272 (2016)
10. Vicentic S, Sapic R, Damjanovic A, Vekic B, Loncar Z, Dimitrijevic I, Ilankovic A, Jovanovic AA. Burnout of Formal
Caregivers of Children with Cerebral Palsy. Isr J Psychiatry Relat Sci 2016; 53(2):10-16 M23 IF 0,854 (2016)
1.

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):
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a) укупно у ранијем периоду
б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање: 40
б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Vekić B, Kalaba J, Bajec A, Kandic D, Radovanović D. Surgical treatment of adenocarcinoma of the rectal and sygmoid
colon by radical resection and lymphadenectomy-our results. 6th Joint meeting of surgeons and gastroenterologists,
December 1995, Bangkok, P-139 p236. M34
Bajec A, Kalaba J, Vekić B, Kandić D, Radovanović D. Value of ERCP in determining postoperative changes of biliary
system and papilla vateri. 6th joint meeting of surgeons and gastroenterologists, December 1995, Bangkok, P-62 p197. M34
Kalaba J, Kandić D, Radovanovic D, Vekić B, Bajec A, Kostić N,. The cause of acute upper GI bleeding after gastric
operations. 6th Joint meeting of surgeons and gastroenterologist, December 1995, Bangkok. P-101 p217. M34
Radovanović D, Kandić D, Kalaba J, Vekić B, Bajec A. The risk factors for peptic ulcer bleeding. 6th Joint meeting of
surgeons and gastroenterologists, December 1995, Bangkok, P-102 p217 M34
Radovanović D, Bajec A, Kandić D, Vekić B, Kalaba J. Helicobacter pylori the cause of GI bleeding. 6th Joint meeting of
surgeons and gastroenterologists, December 1995, Bangkok, P-104 p218. M34
Kandić D, Kandić L, Radovanović D, Bozanić M, Kalaba J, Vojvodić N, Kostić N, Vekić B. Stress and Helicobacter
pylori. 6th Joint meeting of surgeons and gastroenterologists, December 1995, Bangkok, P-105 p219 M34
Vekić B, Radovanović D, Bajec A, Stevanović D, Kalaba J, Kostic N. Clinical study of 70 patients with recto-sigmoid
neoplasma and LGL metastasis? Esspecially presense of "skip metastasis" in periaortic LGL. Abstracts of 7th Word
Congress. IGCS Joint meeting of surgeons and gastroenterologist, Jun 1996, Budapest Hungary A54f M34
Bajec A, Kalaba J, Vekić B, Radovanović D, Stevanović D, Kostic N, Kandic D. Residual choledocholythiasis, ERCP and
EPT treatment. Abstracts of 7th Word Congress. IGSC joint meeting of surgeons and gastroenterologists, Jun 1996,
Budapest Hungary A20a M34
Kalaba J, Radovanović D, Bajec A, Vekić B, Kandić D, Kostic N, Stevanović D. Upper G-I bleeding and Helicobacter
pylori presense. Abstracts of 7th Word Congress. IGCS Joint meeting of surgeons and gastroenterologist, Jun 1996,
Budapest Hungary A32d M34
Radovanović D, Kalaba J, Bajec A, Vekić B, Stevanović D, Kandić D, Kostić N. Helicobacter pylori as the cause of acute
errosive gastritis. Abstracts of 7th Word Congress. IGCS Joint meeting of surgeons and gastroenterologist, Jun 1996,
Budapest Hungary A33d M34
Kalaba J, Vekić B, Matijasević D, Bajec A, Radovanović D. Endoscopic treatment of obstructive jaundice before
operation. Eurosurgery, Rome, October 1996, The British Journal of Surgery 1996; 83 (suppl 2):11 M34
Vekić B, Radovanović D, Kalaba J, Bajec A. Pathological analysis of low rectal malignancy and preservation of anal
sphincter. Eurosurgery, Rome, October 1996, The British journal of surgery 1996; 83 (suрpl 2):37. M34
Radovanović D, Kostić P, Vekić B, Pavlović I, Jakovljević M, Stevanović D, Cvetkovic M, Mazić S. Importance of
paraaortic lymph nodes dissection (PALD) in patients with advanced gastric cancer. World Congresses of gastroenterology,
Vienna, Austria, September 1998, Digestion 1998; (suppl 3):274 M34
Vekić B, Radovanović D, Kalaba J, Bajec A, Kostić P, Pavlović I, Stevanović D, Matijasević D, Mazić S. Surgery of rectal
cancer by stapling tehniquae. World congresses- 11th World congresses of gastroenterology, 9th World congresses of
digestive endoscopy and 6th World congresses coloproctology, Vienna, Austria, September 1998, Digestion 1998; (suppl
3):745 M34
Radovanović D, Vekić B, Pavlović I, Lalošević D. Synchronic liver resection and radiofrequent ablation due to colon
cancer metastasis, GUT 11th UEGW Madrid 2003, Gut 2003; 52(Supp VI):A218 M34
Vekić B, Ţivanović J, Cvetanović M, Kalaba J, Matijašević D, Počekovac M. The surgical treatment of the low rectal
carcinoma by stapling tehnique. 9th Central European congress of coloproctology and 4th Symposium of coloproctology of
Yugoslavia, Belgrade, October 2004, P-9 M34
Vekić B, Ţivanović J, Cvetanović M, Počekovac M. Surgical management of obstructed carcinoma of the left colon. 9th
Central European congress of coloproctology Belgrade and 4th Symposium of coloproctology of Yugoslavia, Belgrade,
October 2004, P-16 M34
Vekić B, Ţivanović J, Kalaba J, Matijašević D, Cvetanović M, Počekovac M. CEA determination in postoperative followup of patients treated because of rectal adenocarcinoma. 9th Central European congress of coloproctology and 4th
Symposium of coloproctology of Yugoslavia, Belgrade, October 2004 P-23 M34
Vekić B, Ţivanović J, Cvetanović M, Kalaba J, Matijašević D, Počekovac M. Incidence and surgical treatment of
synchronous tumors of colon and rectum, 9th Central European congress of coloproctology and 4th Symposium of
coloproctology of Yugoslavia, Belgrade, October 2004 P-28 M34
Vekić B, Ţivanović J, Cvetanović M, Počekovac M. Patients with metachronic colorectal carcinoma-our results, 9th
Central European congress of coloproctology and 4th Symposium of coloproctology of Yugoslavia, Belgrade, October 2004
P-29 M34
Vekić B, Ţivanović J, Cvetanović M, Počekovac M. Primary tumors of small bowel cusing intestinal opstruction, 9th
Central European congress of coloproctology and 4th Symposium of coloproctology of Yugoslavia, Belgrade, October 2004
P-29 P-55 M34
Ţivić R, Dţodić R, Marković I, Ţivaljević V, Radovanović D, Vekić B, Stojanović D, Ţivanović J. Surgical anatomy of the
pyramidal lobe and its role in thyroid surgery. 3rd Biennial congress European Society of Endocrine Surgeons ESES,
Barcelona, april 2008, p79 M34
Vekić B, Jakovljević M, Cvetanović M, Ţivić R, Ţivanović J, Jovanović Ţ, Kalezić M. Hepatic resection and
radiofrequency ablation as a tratment for multiple liver metastases from colorectal carcinoma. XII Central European
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Congress of coloproctology with international participation, Moscow, May 6-8, 2008 M34
24. Vekić B, Ţivić R, Cvetanović M, Jovanović Ţ, Kalezić M. Radiofrequency ablation as a treatment modality for multiple
liver metastases from colorectal cancer. 6th International EFR congress Vienna, May 2009. P-4 M34
25. Ţivić R, Vekić B, Cvetanović M, Jovanović Ţ, Kalezić M. A huge anorectal melanoma: report of a case. 6th International
EFR congress, Vienna, May 2009, P-5 M34
26. Vekić B, Ţivić R, Cvetanović M, Jakovljević M, Jovanović Z, Kalezić M. Anastomotic leakage after anterior resection for
rectal cancer. XIth National conference of coloproctology with international participation, Varna, Bulgaria, October 2009
M34
27. Ţivić R, Stevanović D, Vekić B, Radovanović D, Ţivaljević V. A case of synchronous cervical lymph node metastases
from renal and thyroid cancers with a postoperative chylous fistula. 4 th Biennial Congress of the European Society of
Endocrine Surgeons (ESES), Vienna, May 2010, P-058 M34
28. Vekić B, Ţivić R, Jovanović Ţ, Zagorac Z, Kalezić M, Vranić N. Anastomotic leakage after low anterior resection for
rectal cancer – our experience. XXIV ISUCRS Biennial Congress, International society of University Colon and rectal
surgeons, Seoul Korea, March 2010, P2-058 M34
29. Vekić B, Ţivić R, Jovanović Ţ, Zagorac Z, Kalezić M, Vranić N. Hemorrhoidectomy using ligasure. XXIV ISUCRS
Biennial Congress, International society of University Colon and rectal surgeons, Seoul Korea March 2010, P2-004 M34
30. Vekić B, Ţivić R, Jovanović Ţ, Zagorac Z, Kalezić M. Obstructive anorectal melanoma – case report.7th Biannual
International Symposium of colorpоctology, Belgrade, October 2010, P-05 M34
31. Ţivić R, Cvetanović M, Jovanović Ţ, Zagorac Z, Kalezić M, Vekić B. Large benign cystic teratoma of the mesosigmoid
causing intestinal obstruction-case report. 7th Biannual International Symposium of colorpоctology, Belgrade, October
2010, P-054 M34
32. Vekic B, Zivic R, Jovanovic Z, Kalezic M, Vranic N. A defunctioning loop ileostomy in low colorectal anastomosis. 9 th
Congress of Croatian Association of digestive surgery wirh international participation, Opatija, June 01-04, 2011, 105-CDS
M34
33. Vekic B, Zivic R, Jovanovic Z, Kalezic M, Vranic N. Local recurrences after sigle and diouble stapled colorectal
anastomoses. 9th Congress of Croatian Association of digestive surgery wirh international participation, Opatija, June 0104, 2011, 106-CRC M34
34. Vekic B, Zivic R, Jovanovic Z, Kalezic M, Vranic N. Haemorrhoidectomy using focus ultracision. 9 th Congress of Croatian
Association of digestive surgery wirh international participation, Opatija, June 01-04, 2011, 107-FRT M34
35. Vekic B, Zivic R, Jovanovic Z, Kalezic M, Vranic N. How to treat a hoge anorectal melanoma? 9th Congress of Croatian
Association of digestive surgery wirh international participation Opatija, June 01-04, 2011, 109-FRT M34
36. Cvetanovic M, Vekic B, Radibratovic S, Zagorac Z, Zivic R, Kalezic M, Jovanovic Z. Treating synchronnous and
metachronous adenocarcinomas of the large intestine-our experience. 8th Biannual international symposium of
coloproctology, Belgrade 2012, p104 M34
37. Zagorac Z, Kecmanovic D, Pavlov M, Ceranic M, Vekic B. Outcome of surgical treatment for patients with T4 carcinoma
of the rectum without preoperative radiation therapy. 8 th Вiannual international symposium of coloproctology Belgrade
2012, p159 M34
38. Zagorac Z, Zivic R, Jovanovic Z, Vekic B, Kalezic M. Spinal VS. general anesthesia for haemorrhoidectomy with ligasure.
8th Вiannual international symposium of coloproctology, Belgrade 2012, p148 M34
39. Vekic B, Zivic R, Kalezic M. Excision, primary repair and infection control may be adequate for the management of
pilonidal sinus, 10. kongres Hrvatskog drustva za digestivnu kirurgiju s medjunarodnim sudjelovanjem, Opatija 2013 82STM M34
40. Vekic B, Zivic R, Kalezic M. Anastomotic leakage after low anterior resection for rectal cancer, 10. kongres Hrvatskog
drustva za digestivnu kirurgiju s medjunarodnim sudjelovanjem, Opatija 2013, 81-STM M34
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
б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање: 3

б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање:
1.
2.
3.

6.

Vekic B, Radovanović D, Ţivanović J, Pavlović I, Maţić-Radovanović S. Frequency and 5-year survival of patients
metachronic coleorectal carcinoma. Medicus 2004; 5(1):40-42 M52
Radovanović D, Stevanović D, Vekić B, Stojanović D, Pavlović. Treatment of colorectal liver metastases with a
combination of liver resection and radiofrequency ablation. Med Pregled 2005; LVIII(1-2):57-62 M51
Arsić- Arsenijević V, Milobratović D, Barac A, Vekić B, Marinković J, Kostić V. A laboratory based study on patients
with Parkinson’s disease and seborrheic dermatitis: the presence and density of Malassezia yeasts, their different species
and enzymes production BMC Dermatology 2014; 14:5. doi: 10.1186/1471-5945-14-5 M51

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):
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a) укупно у ранијем периоду
б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање
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=11.181
11. Кандидат испуњава услове за ментора докторских дисертација, у складу са стандардом 9?
a) да
б) не
12. Руковођење или учешће у научним пројектима:
Истраживач на пројекту ОИ 175034 Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије „Значај
доказивања раних лабораторијских биомаркера за исход инвазивних гљивичних инфекција код нас“
13. Остало:

1.2. РЕЗУЛТАТИ НАСТАВНОГ РАДА И АНГАЖОВАЊЕ У РАЗВОЈУ НАСТАВЕ
а) Ако се кандидат први пут бира у наставничко звање и заснива радни однос на Универзитету у Крагујевцу
1. Назив приступног предавања из уже научне области:
"Савремени принципи хирушког лечења болести колона" 20.07.2017. године
2. Позитивно оцењено приступно предавање из уже научне области
a) да
б) не
Позитивна оцена приступног предавања из уже научне области Хирургија одржаног 20.07.2017. године на Факултету
медицинских наука Универзитета у Крагујевцу
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):

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):

3.

Оцена педагошког рада:

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):
1. Arsić Arsenijević V, Vekić B. “Kako napisati rad vezan za laboratorijsko-eksperimentalna istrazivanja” U: Sandra Šipetić
Grujičić, Nebojsa Lalić. “Napisati, objaviti, prezentovati i vrednovati Naučno delo”. Medicinski fakultet Univerziteta u
Beogradu 2016. CIP 001.891:61(082), ISBN 978-86-7117-490-9
2. Vekić B, Krivokapić ZV. “Istorijski razvoj hirurgije kolorektalnog karcinoma” U: Krivokapić Z.:”Karcinoma rektuma”.
Zavod za udţbenike Beograd 2012. CIP 616.351-006.6, ISBN 98-86-17-17967-8
3. Vekić B. „ Istorija kolorektalne hirurgije“. Kolorpres, Beograd, 2011. CIP 617-089, ISBN 978-86-914475-0-2
4. Vekić B. “Staplerske kolorektalne anastomoze”, Zaduţbina Andrejević, Beograd, 2011. CIP 616.348-006.6-089, ISBN 97886-7244-999-0
5. Vekić B., “Značaj limfadenektomije kod hirurškog lečenja karcinoma rektuma”, Poslovni biro d.o.o. Beograd. 2000 CIP
616.351-006.6-089
6. Vekić B, Dokovic B. “Digestivna hirurgija” U: Radak Đ. Vučurović G. Ilijevski N. “Hirurgija” udţbenik za studente
stomatologije. Stomatološki fakultet Pančevo. 2010, CIP 617-089(075.8)
7. Vekić B, Jocić D, Matić P. “Hirurgija tankog creva” U: Radak Đ. Vučurović G. Ilijevski N. “Hirurgija” udţbenik za studente
stomatologije. Stomatološki fakultet Pančevo. 2010, CIP 617-089(075.8)
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5.

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

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):

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:
11. Руковођење радом демонстратора (фацилитатора), сарадника у настави, стажиста, специјализаната, асистената:
Менторство специјализаната из опште хирургије
12. Обављање секретарских послова на катедри:
13. Руковођење предметом у оквиру уже научне области:
14. Менторство студентских радова:
15. Туторство:
16. Остало:

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)
Далибор Јовановић, медицина, Улога ћелијске сенесценције индуковаие онкогенимау малигној трансформацији и
прогресији тумора дојке, 05.07.2017. године
Учешће у комисијама за одбрану докторских дисертација (име и презиме докторанта, ужа научна област и наслов
дисертације, датум одбране):.
Оливера Лончаревић, Експресија туморских маркера, појава рецидива и стопа петогодишњег преживљавања хируршки
лечених пацијената са неситноћелијским карциномом плућа, 05.07.2017. године
Менторство докторских дисертација (име и презиме докторанта, ужа научна област, наслов дисертације, датум када је
израда дисертације одобрена и датум именовања кандидата за ментора):
Здравко Петковић, Медицина у спорту, Значај знојења у стањима повећане физичке активности, Алфа Универзитет,
15.07.2014.
Менторство одбрањених докторских дисертација (име и презиме докторанта, ужа научна област, наслов дисертације и
датум одбране):

1.
4.

5.

6.

7.

Чланство у комисијама за специјалистичке и субспецијалистичке испите, за усмене докторске испите, за оцену снаге и
дизајна студије:

8.

Учешће у раду факултетских тела за израду акредитационих докумената, комисијa за квалитет, етичких одбора:
Члан етичког одбора КБЦ „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ од 2009-2012. године
Допринос уређењу интернет странице факултета:

9.
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10. Остало:

2. ИЗБОРНИ ЕЛЕМЕНТИ
2.1. СТРУЧНО-ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС
1.

Аутор, коаутор елабората или студије:

2.

3.

Руковођење или учешће на научним пројектима:
Истраживач на пројекту ОИ 175034 Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије „Значај
доказивања раних лабораторијских биомаркера за исход инвазивних гљивичних инфекција код нас“
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:

Вођење професионалних (струковних) организација:
члан друштва колопрактолога Југославије и члан ужег председништва ДКЈ
9. Учешће у раду одбора, законодавних тела, професионалних организација:
8.

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:
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:
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
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од јавног значаја и сл.:

8.

Чланство у професионалним (струковним) организацијама:
 члан Српског лекарског друштва (СЛД),
 члан лекарске коморе Србије,
 члан друштва колопрактолога Југославије и члан ужег председништва ДКЈ
Чланство у научним и организационим одборима међународних и домаћих научних и стручних скупова:

9.

Међународне и националне награде и признања:

7.

10. Остало:

2.3. САРАДЊА СА ДРУГИМ ВИСОКОШКОЛСКИМ И НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА У
ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ
1.

2.

Чланство у професионалним (струковним) организацијама:
 члан Српског лекарског друштва (СЛД),
 члан лекарске коморе Србије,
 члан друштва колопрактолога Југославије и члан ужег председништва ДКЈ
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:

4.

Руковођење и учешће у међународним пројектима:

5.

Стручно усавршавање на универзитетима/институтима у земљи и иностранству (назив универзитета, област
усавршавања и период боравка):
1. Endo-Surgery Institute Cincinnati, Ohio U.S.A, November 2010
2. Klinik für Allgemein,Thorax und Gefäßchirurgie, Vinzenz Pallotti Hospital, Bensberg- Germany, 2002.
Гостовања и предавања по позиву на универзитетима у земљи и иностранству (назив универзитета, назив предавања и
период боравка):

6.

7.

Заједнички публиковани радови, монографије или пројекти са другим универзитетима у земљи и иностранству:
1. Arsić-Arsenijević V, Pekmezović M, Rajković K, Vekić B, Barac A, Tasić-Otašević S, Petkovic Lj. In vitro protease
inhibition and cytotoxicity of Aspergillus fumigates biomolecules secreted under long-term aerated conditions. Int J Med
Sci 2014; 11(11):1133-1139

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

8

IV АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА
(на једној страници куцаног текста)
Кандидат др сци. мед. Берислав Векић је стекао диплому о високом образовању на Медицинском факултету Универзитета
у Београду 16.6.1988. године. Докторску дисертацију је одбранио 06.04.2000. године на Медицинском факултету
Универзитета у Београду, чиме је стекао звање доктора медицинских наука. Специјалистички испит из Опште хирургије је
положио 22.03.1996. године на Медицинском факултету Универзитета у Београду са одличним успехом.
Субспецијализацију из Дигестивне хирургије положио је 23.12.2009. године на Медицинском факултету Универзитета у
Београду одбранивши рад на тему "Дупла стаплер техника код ниских колоректалних анастомоза- предности и недостаци".
Др сци. мед. Берислав Векић је запослен на неодређено време на хируршкој клиници КБЦ Др. "Драгиша Мишовић" од
1991. године. Од 2009. до 2012. године је на функцији начелника стационарног одељења хируршке клинике. На
Медицинском факултету Универзитета у Београду је изабран у звање професора по позиву за област Дигестивна хирургија.
Активно се бави научно-истраживачким радом и учествује у реализацији пројеката које финансира Министарство
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Публиковао је 10 радова у међународним часописима. Аутор и
коаутор је више књига и уџбеника, као и радова на међународним и домаћима научним скуповима.
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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)
На конкурс за једног наставника у звању ванредног професора за ужу научну област Хирургија, пријавио се један
кандидат, др сци. мед. Берислав Векић.
Кандидат испуњава све услове прописане:


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



Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу и



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 10 радова категорије М20 (KIF=11.181) при чему је у 3 од поменутих
радова први аутор
публиковао је 40 радова на међународним научним скуповима
аутор и коаутор више научних књига и поглавља у научним књигама и уџбеницима
био је члан комисије за оцену пријављене и завршене докторске дисертације
учествује у реализацији пројеката које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике
Србије.
има позитивну оцену приступног предавања

-

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, Бериславa Векићa.
Комисија закључује да др сци. мед. Берислав Векић, 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 др сци. мед. Бериславa Векићa у звање ванредног професора за ужу научну област Хирургија.
У Крагујевцу,
ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
проф. др Драгче Радовановић, ванредни професор за ужу научну обласг 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 Ћорђе Радак, редовни професор за ужу научну област Хирургија Медицинског
факултета у Београд, 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.
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VII ТАБЕЛА-САЖЕТАК

Поље медицинских наука

ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР (ПРВИ ИЗБОР)

Ред. бр.

Обавезни услови

Остварено

Испуњава услов

Да

ДА

Да

ДА

Два рада категорије М21, М22 или М23, из научне области за коју се бира, од избора у
претходно звање

10

ДА

Испуњава услове за ментора докторских дисертација, у складу са стандардом 9. за
акредитацију студијских програма докторских академских студија на високошколским
установама

Да

ДА

MПНТР
ОИ 175034

ДА

40 M30

ДА

10/3
KIF=11.181

ДА

10/3

ДА

Испуњени услови према Статуту Факултета
УСЛОВИ ПРЕМА ПРАВИЛНИКУ УНИВЕРЗИТЕТА

Општи услови

Испуњен услов за избор у доцента

1. ОБАВЕЗНИ ЕЛЕМЕНТИ
1.1. РЕЗУЛТАТИ НАУЧНОГ РАДА

Обавезни услови

Оригинално стручно остварење, односно руковођење или учешће у научном пројекту
5 радова на научним скуповима. Три из категорије М30
Два рада у часопису Факултета, за кандидате који су у радном односу на Факултету
медицинских наука
7 радова М20. У два водећи аутор. KIF ≥ 7

Алтернативни обавезни
услови
(један од)

10 радова М20. У два водећи аутор
7 радова М20. Водећи аутор у два категорије М21 или М22.
8 радова М20. У три рада водећи аутор. HCI ≥ 50

1.2. РЕЗУЛТАТИ НАСТАВНОГ РАДА И АНГАЖОВАЊЕ У РАЗВОЈУ НАСТАВЕ
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
Педагошко искуство, или позитивна оцена приступног предавања из уже области уколико се
први пут бира у звање на Универзитету у Крагујевцу
Обавезни услови

Да

ДА

Да

ДА

Да

Да

Учешће у комисијама за оцену једне пријављене и једне завршене докторске дисертације

1/1

Да

Ментор једне одобрене дисертације

Да

Да

Уџбеник за ужу област за коју се бира 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. Рачунају се поглавља у публикацијама.
Аутор 200 тест питања у бази одобреној за полагање испита из уже научне области, за
кандидате који су у радном односу на Факултету медицинских наука и који су бирани за ужу
научну област у оквиру поља медицинских наука
Преко 80 часова наставе у току школске године
Учешће у припреми и руковођење студијским програмом и/или руковођење катедром
Организација периодичних и перманентних клиничких/лабораторијских састанака или
журнал клубова

Алтернативни обавезни
услови
(један од)

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
Алтернативни обавезни
услови
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(један од)

Чланство у комисијама за специјалистичке и субспецијалистичке испите
Чланство у комисијама за усмене докторске испите
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

Да

Да

Допринос уређењу интернет странице 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

Да

Да

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
Рецензирање радова и пројеката
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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, стручним или струковним организацијама или
институцијама од јавног значаја

Да

ДА

Учешћа у раду органа и тела факултета и Универзитета
Израде професионалних експертиза и рецензирањe радова и пројеката
Организација и руковођење локалних, регионалних, националних или интернационалних
конференција и скупова
Учешће у организацији факултетских курсева КМЕ
Објављен један 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
Заједнички публиковани радови, монографије или пројекти са другим универзитетима у земљи и
иностранству

Да

Да
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Стручно усавршавање на универзитету/институту у земљи и иностранству (по правилу у трајању
најмање месец дана)

ИСПУЊЕН УСЛОВ ЗА ИЗБОРНЕ ЕЛЕМЕНТЕ

ДА 

КАНДИДАТ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ЗА ИЗБОР

НЕ 

ДА 

НЕ 
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