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 Универзитета у Крагујевцу о расписивању конкурса, број 015218 од 25. 04. 2017. године.
2. Датум и место објављивања конкурса:
03. 05. 2017. 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 професорa или доцента за ужу научну област Гинекологија и акушерство.
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:
1. проф. др Слободан Арсенијевић, редовни професор за ужу научну област Гинекологија и акушерство
Факултета медицинаких наука Универзитета у Крагујевцу (изабран 05.12. 2003.), председник
2. проф. др Александар Живановић, редовни професор за ужу научну област Гинекологија и акушерство
Факултета медицинаких наука Универзитета у Крагујевцу (изабран 30.09. 2010.), члан
3. проф. др Тихомир Вејиновић, редовни професор за ужу научну област Гинекологија и акушерство
Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду (изабран 01.07. 2008.), члан
5. Пријављени кандидати:
Проф. др Зоран Протрка

II

БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА

1. Име, име једног родитеља и презиме:
Зоран, Милан, Протрка
2. Звање:
Ванредни професор за ужу научну област Гинекологија и акушерство, Факултет медицинских наука у
Крагујевцу
3. Датум и место рођења, адреса:
Рођен 25. 04. 1964. године у Крагујевцу, адреса: Стевана Високог 28, 34000 Крагујевац.
4. Установа или предузеће где је кандидат тренутно запослен и професионални статус:
Факултет медицинских наука у Крагујевцу, ванредни професор за ужу научну област Гинекологија и
акушерство. Клинички Центар Крагујевац, гинеколог акушер.
5. Година уписа и завршетка високог образовања, универзитет, факултет, назив студијског програма
(студијска група), просечна оцена током студија и стечени стручни, односно академски назив:
Година уписа:1984./85. - година завршетка основних студија: 09.01.1991. - Медицински факултет
Универзитета у Београду - одељење у Крагујевцу – медицина - просечна оцена 7,46 - стечени академски
назив: 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:
Специјализација: упис: 1992.; завршетак: 24.09.1996. Област: Гинекологија и акушерство Медицински
факултет Универзитета у Београду; Специјалиста гинекологије и акушерства
Магистарске студије: упис: 1992/1993. завршетак:14.07.1995. Гинекологија и акушерство Медицински
факултет у Крагујевцу Магистар медицинских наука
7. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе:
„Имунолошка реакција мајке на алоантигене оца код парова са хабитуалним спонтаним побачајима
непознате етиологије“. Магистарска теза, Медицински факултет Универзитета у Крагујевцу, 1995.
8. Универзитет, факултет, назив студијског програма докторских студија, година уписа, научна област и
просечна оцена:
Универзитет у Крагујевцу, Медицински факултет, пријава докторске тезе: 2004. године, ужа научна област:
Гинекологија и акушерство.
9. Наслов докторске дисертације, година одбране и стечено научно звање:
„Значај експресије прото-онкогена у карциногенези грлића материце“, датум одбране: 13. 12. 2006. године.
Стечено научно звање: доктор медицинских наука.

10. Знање светских језика - наводи: чита, пише, говори, са оценом одлично, врло добро, добро,
задовољавајуће:
Енглески језик чита, пише и говори одлично.
11. Област, ужа област:
Медицина, Гинекологија и акушерство
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):
академска запослења:
1998. – 2007. асистент за ужу научну област гинекологија и акушерство, Медицински факултет Универзитета
у Крагујевцу.
2007. – 2012. доцент за ужу научну област гинекологија и акушерство, Медицински факултет Универзитета у
Крагујевцу.
2012. – даље Ванредни професор за ужу научну област гинекологија и акушерство, Факултет медицинских
наука у Крагујевцу.
неакадемска запослења:
1998. - специјалиста гинекологије и акушерства у ГАК КБЦ Крагујевац
2005. - начелник поликлиничко-дијагностичког одељења у ГАК КБЦ Крагујевац
2010. - начелник одељења контроле фертилитета у ГАК КЦ Крагујевац
2016.- заменик директора ГАК КЦ Крагујевац
14. Чланство у стручним и научним асоцијацијама:
Члан Српског лекарског друштва од 1997. године,
Члан лекарске коморе Србије од 2009. године,

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: 8
1. Protrka Z, Mitrović S, Arsenijević N, Baskić D, Radosavljević G, Stanković M, and Arsenijević S. Her-2
exspression in uterine cervix carcinogenesis. Journal Of BUON, 2007; 12(1): 91-7. М23
2. Protrka Z, Djurić J, Protrka O, Arsenijević S. The possible role of Bcl-2 expression of tumors of the uterine
cervix. Journal Of BUON, 2010; 15(2): 323-9. М23 IF=0,482 (2010)
3. Protrka Z, Arsenijevic S, Dimitrijevic A, Mitrovic S, Stankovic V, Milosavljevic M, Kastratovic T, Djuric J.
Co-overexpression of bcl-2 and c-myc in uterine cervix carcinomas and premalignant lesions. Eur J
Histochem, 2011; 55(e8): 44-9. M23 IF=1,688 (2011)
4. Đurić J, Arsenijević S, Banković D, Protrka Z, Šorak M, Dimitrijević A, Živanović A. Karlična prezentacija
ploda u terminu: carski rez ili vaginalni porođaj? Srp Arh Celok Lek, 2011; 139 (3- 4): 155-60. M23
IF=0,190 (2011)
5. Djurić J, Arsenijević S, Banković D, Protrka Z, Sorak M, Dimitrijević A, Tanasković I. Dystocia as a cause
of untimely cesarean section. Vojnosanit Pregl, 2012; 69(7): 589-93. M23 IF=0,258 (2013)
6. Dimitrijevic A, Protrka Z, Stankovic V, Djuric J, Sorak M, Zivanovic A, Hajrovic S, Preljevic I.
Endometrial thickness and beginning of bleeding as prospective markers for the risk of surgical intervention
after intracervical application of misoprostol in early pregnancy failure. HealthMED, 2012; 6(4): 1394-400.
M23 IF=0,435 (2011)
7. Protrka Z, Arsenijević S, Arsenijević P, Mitrović S, Stanković V, Milosavljević M, Nedović J, Kastratović
T, Đurić J. Prognostic significance of co-overexpression of bcl-2 and c-erbB-2/neu in uterine cervix
carcinomas and premalignant lesions. Med Glas Ljek Komore Zenicko-Doboj Kantona, 2012; 9(2): 248-55.
M23 IF=0,202 (2012)
8. Nedovic J, Protrka Z, Ninkovic S, Mitrovic S, Vojinovic R, Glisic J, Markovic-Filipovic B, Milosevic B,
Peulic M, Cvetkovic A. Cisplatin monotherapy with concurrent radiotherapy versus combination of cisplatin
and 5-fluorouracil chemotherapy with concurrent radiotherapy in patients with locoregionally advanced
cervical carcinoma. Journal Of BUON, 2012; 17(4): 740-5. M23 IF=0,761 (2012)
б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање: 7
1. Protrka Z, Dimitrijevic A, Kastratovic T, Djuric J, Arsenijevic P, Novakovic T, Milosavljevic M. Prenatally
diagnosed fetal omphalocele at 11 week gestation – a case report. Cent Eur J Med, 2013; 8(4): 431-3. M23
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IF=0,211 (2013)
2. Jakovljevic SD, Spasic MB, Milosavljevic MZ, Azanjac GL, Protrka ZM, Radovanovic DM, Mitrovic SL.
Pure primary osteosarcoma of the brest: a case report. Eur J Gynaec Oncol, 2013; 34(5): 476-9. M23
IF=0,602 (2013)
3. Mitrovic SL, Arsenijevic PS, Kljakic D, Djuric JM, Milosavljevic MZ, Protrka ZM, Vojinovic RH.
Gestational choriocarcinoma of the cervix. Arch Iran Med, 2014; 17(11): 783-5. M23 IF=1,115 (2014)
4. Ilic M, Jovanovic D, Milosavljevic M, Stankovic V, Đorđevic G, Protrka Z, Nedovic J, Мitrovic S.
Hypercalcemic type of small cell carcinoma of the ovary. Vojnosanit Pregl, 2015; 72(3): 211-302. M23
IF=0.355 (2015)
5. Kastratovic T, Arsenijevic S, Matovic Z, Mitrovic M, Nikolic I, Milosavljevic Z, Protrka Z, Sorak M, Djuric
J. Methotrexate and myotrexate induce apoptosis in human myoma fibroblasts (T hES cell line) via
mitochondrial pathway. Acta Poloniae Pharmaceutica, 2015; 72(3): 455-64. M23 IF=1,121 (2015)
6. Arsenijevic P, Milosevic M, Zivanovic A, Milicic B, Jeremic B, Filipovic N, Protrka Z,Todorovic P,
Arsenijevic S. Analysis of cervical resistance during continuous controllable ballon dilatation: controlled
clinical and experimental study. Trials, 2015; 16:485-93. M22 IF=2,193 (2015)
7. Paunovic V, Protrka Z, Ardalic D, Paunovic T. Usefulness of human epididymis protein 4 in predicting of
optimal cytoreductive therapy in patients with advanced ovarian cancer. Journal Of BUON, 2017; 22(1):2933. M23 IF=0,880 (2015)
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: 10
1. Nikolov B, Ristić P, Nikolov M, Protić B, Protrka Z. Endometriosis in women investigated for sterility. 4 th
Word Congress of Gynecological Endocrinology, Madonna di Campiglio, Italy / Gynecological
Endocrinology, 1995; 9(1): P71. М34
2. Nikolov B, Ristić P, Nikolov M, Protrka Z. Pelvic infections after intrauterine insemination. IV World
Congress for Infectious and Immunological Diseases in Obstetrics and Gynaecology, Marbella, Spain /
European Journal For Infectious And Immunological Disease In Obstetrics And Gynaecology, 1995; 0: 106.
М34
3. Nikolov B, Ristić P, Nikolov M, Protrka Z. In vitro fertilisation a version of insemination for treatment of
unexplained infertility. IX World Congress on In Vitro Fertilization and Alternate Assisted Reproduction,
Vienna, Austria/Journal Of Assisted Reproduction And Genetics, 1995; 12(3): 163. М34
4. Nikolov B, Ristić P, Nikolov M, Protrka Z. Dysmenorrhoea in adolescence. Third International Congress
Update On Adolescent Gynecology And Endocrinology, Athens, Greece, 1995; 351. M34
5. Protrka Z, Ristić P, Nikolov B, Nikolov M. Amenorrhoea secundaria in adolescence. Third International
Congress Update On Adolescent Gynecology And Endocrinology, Athens, Greece, 1995; 352. M34
6. Lazarević DR, Ristić P, Babić G, Lukić G, Nikolov B, Protrka Z, Rosić G, Rоsić M.Hormone status
modulate effect of histamine and HMT inhibitors on the isolated rat uterus. 13th Congress Of The European
Association of Gynaecologist And Obstetricians, Jerusalem, Israel,1998; 73. M34
7. Protrka Z, Mitrović S, Arsenijević N, Baskić D, Radosavljević G, Stanković M, Arsenijević S. Prognostic
value of Bcl-2 expression in patients with operable carcinoma of the uterine cervix. 4th European Congress
For Colposcopy And Cervical Pathology, Belgrade, Serbia, 2007; 77. M34
8. Mitrović S, Stanković V, Protrka Z, Knežević M.Two cases of synchronous tumors of the ovary and the
endometrium. I Kongres patologa BiH sa medjunarodnim ucescem. 13-15 maj 2008. Tuzla, Bosna i
Hercegovina. Acta Med Sal, 2008; 37(Suppl 1): 80. M34
9. Mitrović S, Protrka Z, Mihajlović Z, Azanjac G. Ectopic breast tissue-fibroadenoma of the vulva. I Kongres
patologa BiH sa medjunarodnim ucescem. 13-15 maj 2008. Tuzla, Bosna i Hercegovina. Acta Med Sal,
2008; 37(Suppl 1): 77. M34
10. Kastratovic T, Zivanovic A, Protrka Z, Arsenijevic P. Ovarian tumors and the manner of their surgical
treatment in GOC Kragujevac, Serbia. 9th European Congress On Menopause And Andropause, Athens,
Greece/Maturitas, 2012; 71(1): 54. M34
б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање

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: 4
1. Terzić M, Protrka Z, Popović O. Investigation of maternal immunologic reaction to the paternal alloantigens
in couples with habitual abortions of unknown aetiology. Thai Journal Of Obstetrics And Gynaecology,
1996; 8(2): 143-8.
2. Protrka Z, Jovanović B, Protrka O, Varjačić M. Ispitivanje aloreaktivnosti kod parova sa habitualnim
spontanim pobačajima nepoznate etiologije. Med Pregl, 2005; (9-10): 444-8. М51
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3. Varjačić M, Babić G, Protrka Z, Sazdanović P, Nikolov B. Uporedjenje efikasnosti i bezbednosti lokalne
primene tableta misoprostola i dinoproston gela za indukciju porodjaja kod prenesenih trudnoća.
Ginekologija I Perinatologija, 2004; 1 (1-2): 15-21.
4. Varjačić M, Lukić G, Sazdanović P, Protrka Z, Babić G. Porodjaj u adolescentnom dobu. Ginekologija I
Perinatologija, 2007; 40 (3-4): 12-4.
5. Protrka Z, Šorak M, Protrka O, Mitrović S. Juvenilna iregularna krvarenja. Ginekologija I Perinatologija,
2008; 41 (1-2): 12-3.
6. Protrka Z, Mitrović S, Arsenijević N, Baskić D, Radosavljević G, Stanković M, Lukić G, Arsenijević S.
Expression of C-myc proto-oncogene in premalignant and malignant uterine cervix lesions. Medicus, 2007;
8(1): 15-9. M52
7. Mihajlović Z, Azanjac G, Protrka Z, Radovanović D, Stanković V and Mitrović S. Adenomyoepithelioma
of the breast as a diagnostic problem. Serbian Journal Of Experimental And Clinical Research, 2009; 11(2):
79-83. M52
8. Protrka Z, Protrka O, Varjačić M, Djordjević. Primary ovarian insufficiency. Acta Fac Med Naiss, 2008;
25(4): 183-8. M53
б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање: 1
1. Dimitrijevic A, Protrka Z, Jovic N, Arenijevic P. Efficacy of treatment genital chlamidiae trachomatis in
women in the reproductive age. Serbian Јournal Оf Еxperimental Аnd Clinical Research 2016, DOI:
10.1515/SJECR-2016-0092 M52
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: 13
1. Protrka Z, Ristić P, Stefanović A. Ispitivanje imunološke reakcije majke na aloantigene oca kod parova sa
habitualnim spontanim pobačajima nepoznate etiologije. XL GAN, SLD, Beograd, 1996; 466-72. M63
2. Lazarević R, Protrka Z, Lukić G, Ristić P, babić G, Nikolov B.Vaginalne operacije u korekciji
ekstraperitonelnih promena statike genitalnih organa žene. XLI GAN, SLD, Beograd, 1997; 275-9. M63
3. Protrka Z, Lazarević R, Lukić G, Babić G, Ristić P, Nikolov B, Protrka O. Disfunkcionalna materična
krvavljenja u adolescentnom periodu. XLII GAN, SLD, Beograd, 1998; 229-32. M63
4. Lazarević R, Babić G, Protrka Z, Lukić G, Folić M, Ristić P, Radojević N, Radivojević S. Subtotalni
prolaps sa inkarceracijom velikog cervikalnog mioma materice. XLII GAN, SLD, Beograd, 1998; 375-7.
M63
5. Protrka Z, Protrka O, Delibašić Đ. Mogući imunološki mehanizmi kod habitualnih spontanih pobačaja.
Medicus, 2001; 2(2) Supplement 1:12. М64
6. Protrka Z, Varjačić M, Protrka O, Sazdanović P, Radojević N, Lazarević R. Vaginalna histerektomija u
zbrinjavanju poremećaja statike ženskih genitalnih organa. XLIX GAN, SLD, Beograd, 2005; 290-4. M63
7. Sazdanović P, Živanović A, Varjačić M, Lukić G, Protrka Z, Radojević N. Miomi materice kao indikacija
za histerektomiju, kliničko-epidemiološke karakteristike desetogodišnjeg Perioda 1995-2004, GAK KBC
Kragujevac. XLIX GAN, SLD, Beograd, 2005; 277-89. M63
8. Varjačić M, Babić G, Lukić G, Protrka Z, Nikolov B. Histerektomija kao komplikacija porodjaja. XLIX
GAN, SLD, Beograd, 2005; 216-21. M63
9. Nikolov B, Ristić P, Nikolov M, Folić M, Varjačić M, Stojanović S, Paunović M, Lazarević R, Vezmar S,
Protrka Z. Asherman posle carskog reza. XL GAN, SLD, Beograd, 1996; 67-68. M64
10. Nikolov B, Ristić P, Nikolov M, Protrka Z, Lazarević R, Varjačić M, Jovanović B. Pelvične infekcije
nakon intrauterine inseminacije. XII Kongres Ginekologa-Opstetričara Jugoslavije, Beograd, 1996; 315.
M64
11. Delibašić DB, Protrka ZM, Ristić PB. Aloreaktivnost kod habitualnih spontanih pobačaja. X Kongres
Alergologa I Kliničkih Imunologa Jugoslavije, Beograd, 1996; 3(1): 220. M64
12. Protrka Z, Nikolov B, Radojević N. Ultrasonografsko praćenje endometrijuma kod prirodnih i stimulisanih
menstrualnih ciklusa kod pacijentkinja pripremanih za artificijalnu inseminaciju i korelacija sa uspehom
trudnoće. ECHO 04, Četvrti kongres, Beograd, 2004; 141. M64
13. Nikolov B, Protrka Z, Nikolić R, Varjačić M, Radojević N. Uporedna analiza transvaginalne sonografije i
histološke verifikacije kod disfunkcionalnih uterinih krvarenja. ECHO 04, Četvrti kongres, Beograd, 2004;
150. M64
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:
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23
10. Кумулативни импакт фактор:
10.493
11. Кандидат испуњава услове за ментора докторских дисертација, у складу са стандардом 9?
a) да
б) не
Проф. др Зоран Протрка је на листи ментора Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу
12. Руковођење или учешће у научним пројектима:
1. ПРОЈЕКАТ 145065: Имунорегулаторне интеракције у туморским и аутоимунским феноменима.
Министарство за науку и заштиту животне средине Владе републике Србије у приоду од 2006-2011.
Руководилац пројекта: Проф. Др Слободан Арсенијевић. Установа носилац истраживања: Медицински
факултет Универзитета у Крагујевцу. Учесник на пројекту.
2. ПРОЈЕКАТ МП 02/14: Испитивање цитотоксичног дејства биоактивних супстанци и имуномодулација
тумора. Факултет медицинских наука у Крагујевцу. Руководилац пројекта Доц. др Гордана Радосављевић.
Установа носилац истраживања: Факултет медицинских наука у Крагујевцу. Учесник на пројекту.
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:
2. Позитивно оцењено приступно предавање из уже научне области
a) да
б) не
б) Ако кандидат има претходно искуство у педагошком раду
Назив студијског програма, предмета (модула, курса), година студијског програма и фонд часова (на
основним, дипломским, односно специјалистичким, магистарским, мастер и докторским студијама):
Студијски програм: интегрисане академске студије медицине, предмет: гинекологија и акушерство, шеста
година студијског програма, фонд часова - 96.
Студијски програм: основне струковне студије – струковна медицинска сестра/техничар, предмет:
гинекологија и акушерство са негом, трећа година студија, фонд часова - 6
Студијски програм: докторске академске студије, предмет: Хумана репродукција и развој, фонд часова - 10.
Студијски програм: докторске академске студије, предмет: Превентивна медицина, фонд часова -11 .
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):
107 часа наставе годишње
3. Оцена педагошког рада:
Позитивна оцена педагошког рада на основу оцене факултетске комисије за квалитет наставе (обавезна
позитивна оцена добијена у студентским анкетама током целокупног протеклог изборног периода)
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. Протрка Зоран. Дојка-Лактација. Збирка тест питања из гинекологије и акушерства (репетиторијум).
2001;42-47. Издавач: Медицински факултет Крагујевац, ISBN:86-82477-47-5;UDK:618.1/.2(075.8)(079.1).
2. Протрка Зоран, Арсенијевић Слободан. Малигни тумори грлића материце. У: Малигни тумори-одабрана
поглавља. Илић Милена (уредник), 2012 (1-600). ISBN: 978-86-7760-072-3.
3. Митровић Слободанка, Арсенијевић Слободан, Протрка Зоран. Малигни тумори оваријума. У: Малигни
тумори-одабрана поглавља. Илић Милена (уредник), 2012 (1-600). ISBN: 978-86-7760-072-3.
4. Банка тест питања из гинекологије и акушерства, Јанко Ђурић, Зоран Протрка, Горан Бабић, Александра
Димитријевић, Марија Шорак, Неда Арсенијевић, Петар Арсенијевић, Никола Јовић. 2016. Издавач:
Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу. ISBN: 978-86-7760-113-3.
5. Кандидат је аутор тест питања у бази одобреној за полагање испита из уже научне области (навести број
тест питања):
Аутор је 353 тест питања у бази одобреној за полагање испита из уже научне области
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):
Студијски програм: интегрисане академске студије медицине, предмет: гинекологија и акушерство, шеста
година студијског програма, фонд часова - 96.
1.
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Студијски програм: основне струковне студије – струковна медицинска сестра/техничар, предмет:
гинекологија и акушерство са негом, трећа година студија, фонд часова - 6
Студијски програм: докторске академске студије, предмет: Хумана репродукција и развој, фонд часова - 10.
Студијски програм: докторске академске студије, предмет: Превентивна медицина, фонд часова - 11.
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:
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):

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):
1. Члан комисије за одбрану дипломског рада кандидата Рајковић Данијеле, под називом: Улога струковне
сестре у превенцији и терапији пуерпералног маститиса (Медицински факултет Универзитета у Крагујевцу,
Основне струковне студије, 21.07.2010.).
2. Члан комисије за одбрану дипломског рада кандидата Јовановић Марије, под називом: Карцином грлића
материце (Медицински факултет Универзитета у Крагујевцу, Основне струковне студије, 23.07.2010.).
3. Члан комисије за одбрану дипломског рада кандидата Матић Марије, под називом: Улога медицинске
сестре у гинекологији после операције (Медицински факултет Универзитета у Крагујевцу, Основне струковне
студије, 21.07.2010.).
3. Учешће у комисијама за оцену пријављених докторских дисертација (име и презиме докторанта, ужа
научна област и наслов дисертације, датум одобрења)
1. Светлана Поповац, „Психолошке промене у жена инфицираних хуманим папилома вирусима“.
(Медицински факултет Универзитета у Београду, одлука научно наставног већа од: 17.11.2011.).
2. Јасминa Недовић, „Ефикасност и безбедност монотерапије и комбиноване терапије цисплатином и
радиотерапијом код болесница са локално одмаклим карциномима грлића материце“. (Факултет Медицинских
наука Универзитета у Крагујевцу, одлука научно наставног већа од: 10.10.2012.).
3. Анa Девић, „Нивои цитокина пре и после хистероскопске полипектомије код инфертилних пацијенткиња“.
(Факултет Медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, одлука научно наставног већа од: 02.11.2016.).
4. Учешће у комисијама за одбрану докторских дисертација (име и презиме докторанта, ужа научна област и
наслов дисертације, датум одбране):
Арсенијевић Петaр, “Мерење и анализа отпора унутрашњег материчног ушћа континуираној балон
дилатацији“. (Факултет Медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, одлука наставно научног већа од:
16.04.2014.). (Факултет Медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, одбрана тезе: 21.07.2014.).
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):
Весна Пауновић,“Преоперативна предикција оптималне циторедуктивне хируршке терапије код болесница са
одмаклим карциномом јајника и јајовода“. Одлука већа за медицинске науке Универзитета у Крагујевцу од:
02.11.2016.
6. Менторство одбрањених докторских дисертација (име и презиме докторанта, ужа научна област, наслов
2.
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дисертације и датум одбране):
Јасмина Недовић, „Ефикасност и безбедност монотерапије и комбиноване терапије цисплатином и
радиотерапијом код болесница са локално одмаклим карциномом грлића материце“. (Факултет медицинских
наука Универзитета у Крагујевцу, Докторска дисертација је одбрањена: 01.07.2014.).
7. Чланство у комисијама за специјалистичке и субспецијалистичке испите, за усмене докторске испите, за
оцену снаге и дизајна студије:
1. Члан комисије за полагање усменог докторског испита на докторским академским студијама, предмет:
Превентивна медицина.
2. Члан комисије за полагање специјалистичког испита из гране медицине Гинекологија и акушерство
3. Члан комисије за полагање усменог докторског испита на докторским академским студијама, предмет:
Хумана репродукција и развој.
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.

3.

Руковођење или учешће на научним пројектима:
1. ПРОЈЕКАТ 145065: Имунорегулаторне интеракције у туморским и аутоимунским феноменима.
Министарство за науку и заштиту животне средине Владе републике Србије у приоду од 2006-2011.
Руководилац пројекта: Проф. Др Слободан Арсенијевић. Установа носилац истраживања: Медицински
факултет Универзитета у Крагујевцу. Учесник на пројекту.
2. ПРОЈЕКАТ МП 02/14: Испитивање цитотоксичног дејства биоактивних супстанци и имуномодулација
тумора. Факултет медицинских наука у Крагујевцу. Руководилац пројекта Доц. др Гордана Радосављевић.
Установа носилац истраживања: Факултет медицинских наука у Крагујевцу. Учесник на пројекту.
Иноваторство:

4.

Уређивање међународних и домаћих научних и стручних часописа:

5.

Чланство у редакцијама међународних и домаћих научних часописа:

Рецензије научних радова, монографија, пројеката, уџбеника, практикума, студијских програма, установа
и друго:
Рецензент часописа: European Jourmal of Histochemistry
Рецензент часописа: BiOMARKERS
Рецензент часописа: Serbian Journal of Experimental and Clinical Research
Рецензент часописа: Journal of Obstetrics and Gynaecology
7. Чланство у научним и организационим одборима међународних и домаћих научних и стручних скупова:
6.

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:
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:
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17. Објављени радови из категорије expert opinion у часопису који издаје факултет :
18. Остало:
1. Предавач курса континуиране медицинске едукације 10.07.2010. „ПРЕВЕНЦИЈА И РАНО
ОТКРИВАЊЕ МАЛИГНИХ ТУМОРА“ – Медицински факултет у крагујевцу. Курс је по одлуци
Здравственог савета Републике Србије од 18.05.2010. акредитован под бројем 1153-02-1697/2010-02,
евиденциони број А-1-1479/2010.
2. 2. Предавач курса континуиране медицинске едукације 30.10.2010. „ПРЕВЕНЦИЈА И РАНО
ОТКРИВАЊЕ МАЛИГНИХ ТУМОРА“ – Медицински факултет у крагујевцу. Курс је по одлуци
Здравственог савета Републике Србије од 18.05.2010. акредитован под бројем 1153-02-1697/2010-02,
евиденциони број А-1-1479/2010.
2.2. ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
1.

Руковођење на факултету и Универзитету:

2.
3.

Учешће у раду органа и тела факултета и Универзитета:
Кандидат је био члан Наставно-научног већа Факултета медицинских наука у Крагујевцу
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:
1. Члан комисије за избор сарадника у настави за ужу научну област Гинекологија и акушерство на
Факултету медицинских наука (одлука Факултета медицинских наука: 01-9303 од 30.10.2012).
2. Члан комисије за избор сарадника у настави за ужу научну област Гинекологија и акушерство на
Факултету медицинских наука (одлука Факултета медицинских наука: 01-4729 од 08.05.2014).
3. Члан комисије за за избор два сарадника у настави за ужу научну област Гинекологија и акушерство на
Факултету медицинских наука (одлука Факултета медицинских наука: 01-5155 од 12.07.2011.).
Чланство у националним или међународним научним, односно стручним и струковним организацијама,
институцијама од јавног значаја и сл.:

6.

7. Чланство у професионалним (струковним) организацијама:
Члан Српског лекарског друштва од 1997. године,
Члан лекарске коморе Србије од 2009. године,
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:

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:
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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:
Члан комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације кандитдата др Светлане Поповац,
под називом: Психолошке промене у жена инфицираних хуманим папилома вирусима. (Медицински факултет
Универзитета у Београду, одлука научно наставног већа од: 17.11.2011.)
11. Учешће у изради и спровођењу студијских програма заједничких са другим факултетима у земљи и
иностарнству:
12. Остало
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IV АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА
(на једној страници куцаног текста)
1. ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА ПЕДАГОШКОГ РАДА
Ванредни професор др Зоран Протрка је запослен на Факултету медицинских наука Универзитета у
Крагујевцу од 1998. године у звању асистента за ужу научну област Гинекологија и акушерство. У звање
доцента је изабран 2007. године, а од 2012. године је ванредни професор за исту ужу научну област. У
наведеном периоду ванредни професор др Зоран Протрка је укључен у извођење теоријске и практичне
наставе на студијском програму Интегрисане академске студије медицине за наставни предмет Гинекологија
и акушерство, теоријске и практичне наставе у оквиру студијског програма Основне струковне студије за
наставни предмет Гинекологија и акушерство, студијски програм специјалистичке студије, из Гинекологије и
акушерства и Опште медицине. У свом вишегодишњем раду показао је одговорност и савесност у обаваљању
обавеза, као и коректно и професионално опхођење према колегама и студентима. Практични и теоретски део
наставе, адекватно и савремено припрема и јасно преноси студентима. Комисија за обезбеђење квалитета
Факулета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу дала је позитивно мишљење о његовом педагошком
раду.
2. ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА НАУЧНО- ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА
Објављени радови обухватају област Гинекологије и акушерства. Бројне радове је презентово на домаћим и
међународним конгресима и објавио у домаћим и страним часописима. Резултати истраживачког рада су
приказани у више ауторских и коауторских радова, од којих је 1 рад категорије М22, 14 радова категорије
М23, 8 радова категорије М50, 10 саопштења на међународним скуповима категорије М30 и 13 саопштења на
домаћим скуповима категорије М60. Учесник је у два научно-истраживачка пројекта.
3. РЕЗУЛТАТИ У ОБЕЗБЕЂИВАЊУ НАУЧНО-НАСТАВНОГ ПОДМЛАТКА
Проф. др Зоран Протрка је учествовао у три комисије за оцену пријављених докторских дисертација и једној
комисији за одбрану докторске дисертације. Члан је комисије за полагање специјалистичког испита из
Гинекологије и акушерства. Члан је комисије за полагање усменог докторског испита на докторским
академским студијама, предмет: Хумана репродукција и развој. Ментор је једне одбрањене и једне одобрене
докторске дисертације.
4. ОЦЕНА ДОПРИНОСА АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
Проф. др Зоран Протрка је било члан више комисија за избор сарадника у настави на Факултету медицинских
наука у Крагујевцу. Члан је више стручних и професионалних комисија и удружења, одбора и
професионалних организација.
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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 избор у звање ванредног професора или доцента за ужу научну област Гинекологија и
акушерство који је објављен у листу „Послови“ дана 03.05.2017. године пријавио се један кандидат,
досадашњи наставник, проф. др Зоран Протрка.
Кандидат ванредни професор др Зоран Протрка испуњава све услове за поновни избор у звање ванредног
професора прописаних:
1. Законом о високом образовању, јер поседује одговарајући стручни, академски и научни назив.
2. Статутом Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу.
3. Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника
Универзитета у Крагујевцу јер поседује:
-

Специјализацију из области за коју се бира
Научни степен доктора наука из области за коју се бира
1 рад категорије М22 и 6 радова категорије М23 из научне области за коју се бира, од избора у
претходно звање
Испуњава услове за ментора докторских дисертација, у складу са стандардима 9., за акредитацију
студијских програма докторских академских студија на високошколским установама
Учешће у два научна пројекта пројекта, од чега је један пројекат Министарства просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије
10 саопштења на међународним скуповима и 13 саопштења на домаћим скуповима
15 радова у часописима категорије М20 у 5 водећи аутор
3 рада (у 1 водећи аутор) у часопису Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу
Позитивну оцену педагошког рада на основу оцене Комисије за квалитет
3 уџбеника за ужу научну област за коју се бира
Аутор 353 тест питања у бази одобреној за полагање испита из уже научне области
Има 107 часова активне наставе у оквиру студијских програма ИАСМ и ОСС
Учешће у комисијама за оцену три пријављене и једне завршене докторске дисертације
Ментор је једне одбрањене и једне одобрене докторске дисертације
Члан комисије за полагање специјалистичког испита из Гинекологије и акушерства
Члан комисије за полагање усменог докторског испита на докторским академским студијама, предмет:
Хумана репродукција и развој
Рецензирао је више радова
Учествовао је у комисијама за избор у звање наставника и сарадника
Учествовао је у комисијама за оцену докторских дисертација на другим факултетима
Способност за наставни и педагошки рад

НАПОМЕНА: Потребно је експлицитно навести да ли или не сваки кандидат појединачно испуњава услове за
избор у звање.
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VII ТАБЕЛА-САЖЕТАК

Поље медицинских наука

ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР (ПОНОВНИ ИЗБОР)

Ред. бр.

Обавезни услови

Испуњени услови према Статуту Факултета

Остварено

Испуњава услов

ДА

ДА

ДА

ДА

7 M23

ДА

ДА

ДА

1 МПНТР
1 МП (02/14)

ДА

10 М30/13 М60

ДА

3

ДА

15 M20/5
KIF 10,493

ДА

15 M20/5

ДА

УСЛОВИ ПРЕМА ПРАВИЛНИКУ УНИВЕРЗИТЕТА
Општи услови

Испуњен услов за избор у доцента

1. ОБАВЕЗНИ ЕЛЕМЕНТИ
1.1. РЕЗУЛТАТИ НАУЧНОГ РАДА
1 рад категорије М21, М22 или М23, из научне области за коју се бира, објављен од
последњег избора у звање
Испуњава услове за ментора докторских дисертација, у складу са стандардом 9. за
акредитацију студијских програма докторских академских студија на високошколским
установама
Обавезни услови

Оригинално стручно остварење, односно руковођење или учешће у научном пројекту
6 радова на научним скуповима. 3 из категорије М30
2 рада у часопису Факултета, за кандидате који су у радном односу на Факултету
медицинских наука
9 радова М20. У 3 водећи аутор. KIF ≥ 10

Алтернативни
обавезни услови
(један од)

14 радова М20. У 4 водећи аутор
8 радова М20. Водећи аутор у 2 категорије М21 или М22
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

ДА

ДА

353

ДА

107

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 300 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

Учешће у две комисије за оцену пријављене и у једној за оцену завршене докторске
дисертације

3/1

ДА

Алтернативни
обавезни услови

Ментор једне одбрањене дисертације

ДА

ДА
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(један од)

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

ДА

ДА

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

ДА

ДА

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

ДА

ДА

Израде професионалних експертиза и рецензирањe радова и пројеката

ДА

ДА

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

ДА

ДА

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
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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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