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 број 01-8302 од 05.07.2017.
2. Датум и место објављивања конкурса:
19.07.2017. лист „Послови“ број 734
3. Број наставника који се бира, звање и назив уже научне области за коју је расписан конкурс:
Један наставник у звању доцента за ужу научну област Максилофацијална 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:
1. проф. др Александар Кираљ, редовни професор за ужу научну област Максилофацијална хирургија
Медицинског факултета у Новом Саду, (изабран 15.12.2014.г.) председник
2. проф. др Зоран Лазић, редовни професор за ужу научну област Орална хирургија Медицински
факултет ВМА Универзитета одбране у Београду (изабран 28.05.2015.г.) члан
3. проф.др Предраг Чановић, редовни професор за ужу научну област Инфективне болести Факултета
медицинских наука у Крагујевцу (изабран 22.04. 2009.г.) члан
5. Пријављени кандидати:
Слободан Лончаревић

II

БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА

Име, име једног родитеља и презиме
Слободан, Александар, Лончаревић
2. Звање:
Доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Максилофацијална
хирургија
3. Датум и место рођења, адреса:
28. 01. 1959. године у Крагујевцу; адреса становања ул. Београдска 12 Београд
4. Установа или предузеће где је кандидат тренутно запослен и професионални статус:
Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу - доцент за ужу научну област Максилофацијална
хирургија
Војно медицинскa академијa у Београду- максилофацијални хирург и начелник Центра за дневну хирургију
(http://www.vma.mod.gov.rs/sr/specijalnosti/specijalisticka-poliklinika/strucni-tim)
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 1977/78 године Стоматолошки факултет Универзитета у Београду, завршетак 1987. године, просечна
оцена 6.65, доктор стоматологије
6. Година уписа и завршетка специјалистичких, односно магистарских студија, универзитет, факултет, назив
студијског програма, просечна оцена током студија, научна област и стечени академски назив:
1990-1994. године Војномедицинска академија у Београду, специјалистичке студије, завршетак 28.09.1994.
године, одличан успех, специјалиста Максилофацијалне хирургије
7. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе:
1.

Универзитет, факултет, назив студијског програма докторских студија, година уписа, научна област и
просечна оцена:
Упис школске 2007/08. године, Медицински факултет Универзитета у Крагујевцу, докторске академске
студије, научна област Медицина, оцена 10
9. Наслов докторске дисертације, година одбране и стечено научно звање:
"Значај корелације клиничких,патолошких и имунопатолошких налаза у перитуморском ткиву за хируршко
лечење оралног планоцелуларног карцинома", одбрањена 06.06.2011. године, доктор медицинских наука
10. Знање светских језика - наводи: чита, пише, говори, са оценом одлично, врло добро, добро,
задовољавајуће:
Енглески језик, читање, писање и говор одличан
11. Област, ужа област:
Стоматологија, Максиофацијална хирургија
8.

12. Место и трајање специјализација и студијских боравака у иностранству (30 и више дана):
Клиника за максиофацијалну хирургију Медицинског факултета Универзитета у Хајделбергу, СР Немачка,
усавршавање из краниофацијалне хирургије и онкологије-01.10.-31.12.2017. године
13. Кретање у професионалном раду (установа, факултет, универзитет или фирма, трајање запослења и звање
- навести сва звања):
2012 године - Начелник Центра за дневну хиругију, ВМА у Београду
(http://www.vma.mod.gov.rs/sr/specijalnosti/specijalisticka-poliklinika/strucni-tim)
2012. године - Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу- доцент на за ужу научну област
Максилифацијална хирургија
14. Чланство у стручним и научним асоцијацијама:
Удружењe максиофацијалних хирурга Србије, шест година био на месту секретара.

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 (4)
б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање (4)
a) укупно у ранијем периоду
1. Janic D, Loncarevic S, Krstovski N, Dokmanovic L, Lazic J, Rodic P. Bone marrow findings in juvenile
idiopathic arthritis. Pediatr Hematol Oncol 2008; 25(6):575-81. IF=0.897, M23 (2008)
2. S. Lončarević, S. Vignjević, N. Jović, LJ. Aćimović, M. Gardašević, V. Todorović, J. Dimitrijević. Značaj
patohistološkog nalaza i ekspresije BCL-2 za prognozu i lečenje oralnog planocelularnog karcinoma.
Vojnosanit Pregl 2012; 69 (4): 314-319. IF= 0.210, M23 (2012)
3. Bubalo M, Lazić Z, Matić S, Tatić Z, Milović R, Curcin AP, Djurdjević D, Loncarević S. The impact of
thickness of resorbable membrane of human origin on the ossification of bone defects: a pathohistologic
study. Vojnosanit Pregl. 2012; 69(12):1076-83. IF= 0.210, M23 (2012)
4. Mirković Z, Lončarević S, Đurđević D, Bubalo M, Jović S, Gardašević M. Reconstruction of the mandible
with an autogenously corticocancellous bone graft and fibrin glue: An animal experiment. Acta veterinaria
2012; 62(4):467-79. IF= 0.258, M23 (2012)
б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање
1. Loncarevic S, Brajkovic D, Vukomanovic Djurdjevic B, Vasovic M, Kanjevac T. Bilateral numb chin
syndrome as a symptom of breast cancer metastasis in the mandible: a case report and discussion on the
usefulness of cone-beam computed tomography to assess bone involvement in oral cancer. Oral Radiol
2016;32(2):136-42. IF= 0.554, M23 (2012)
2. Kiralj A, Lončarević S., Mijatov I. Bisphosphonate related osteonecrosis of the maxilla- a case report

Vojnosanit Pregl 2016; DOI:10.2298/VSP151228199K IF= 0.367, M23 (2016)
3. Zdravkovic N, Pavlovic M, Radosavljevic G, Jovanovic M, Arsenijevic A, Zdravkovic N, Maric V,
Loncarevic S, Srzentic Z, Jovanovic I. Serum levels of immunosupressive cytokines and tumor markers in
metastatic colorectal carcinoma. J BUON 2017; 22(5):1-8. IF= 1.344, M23 (2016)
4. Lončarević O, Aćimović S, Vuković J, Stojisavljević M, Marić N, Lončarević S, Petrović M, Milivojević I,
Ignjić G, Milić G, Mirilo L, Rančić N. Overall survival of patients with non-small cell lung cancer after
surgery treatment. Vojnosanit Pregl 2017 DOI:10.2298/VSP161226043L. IF=0.367, M23 (2016)
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 (3)
б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање
a) укупно у ранијем периоду
1.
S. Vukelić-Marković, N. Jović, S. Lončarević, Z. Mirković, M. Broćić. Acute odontogenic infections - five
years experience, 10th Congress of the BaSS, 11-15 maj 2005 Beograd, Balkan Journal of Stomatology
2005; 9(Suppl. 1): p55 M34
2.
Kozomara R, Vukelić-Marković S, Jović N, Stošić S, Lončarević S. Eight cases of benign symmetric
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3.

lipomatosis of the neck. 13th Congress of the Serbian Association of Pathology and Cytology with
International participation, 2009 May 27-30, Vršac, Materia Medica 2009; 25(2):p85. M34
Vukelić-Marković S, Kozomara R, Tasić-Radić O, Lončarević S, Reuther T. Two cases of intraorbital
lymphoma. 13th Congress of the Serbian Association of Pathology and Cytology with International
participation, 2009May 27-30, Vršac Serbia, Materia Medica 2009; 25(2):p86. 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 (1)
б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање (3)
a) укупно у ранијем периоду
1. Vincente-Barrero M, Garcia-Castro I, Knežević M, Castellano-Reyes JJ, Garcia-Jimenez F, Camacho-Garcia
MC, Baez-Acosta B, Lončarević S. Non-Hodgkin lymphoma of oral cavity, Vojnosanit Pregl 2002; 59 (6):
669-673.
2. Ðokić M, Begović V, Lončarević S, Vulović R, Dimitrijević J, Popović S, Aleksić R, Aktinomikoza multidisciplinarni pristup kliničkom problemu. Vojnosanit Pregl 2004; 61 (3): 315-319. M52

б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање
1. Knezevic M, Andjelic G, Loncarevic S, Knezevic M. Benign symmetric lipomatosis MB Madelung.
Medical Data 2016; 8(1):45-5. M52
2. Popovic M, Papić M, Živanović S, Acović A, Lončarević S, Ristić V. Cone-beam computed tomography
study of the root canal morphology of mandibular anterior teeth in Serbian population. Ser J Exp Clin Res
2017; DOI: 10.1515/sjecr-2017-0024 M51
3. Loncarevic S, Brajkovic D, Popovic M, Gardasevic M, Sekulic M, Matejic M. The surgical management of
Gardner Syndrome manifestations in the maxillofacial region: A cese report. Ser J Exp Clin Res 2017;
doi:10.1515/sjecr-2017-0038. M51
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 (2)
б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање

a) укупно у ранијем периоду
1.
Lončarević S, Jović N, Magić Z, Kozomara R, Brocić M. The importance of pathohistological and
immunopathological analysis of peritumor tissue of planocellular carcinomas of orofacial region during
surgical treatment. XII Kongres maksilofacijalnih hirurga Srbije, 2008 October 22-25, Beograd M64
2.
Broćić M, Kozomora R, Jović N, Lončarević S, Jović S. Clinical significance of vascular endothelial
growth factor expression level in patients with oral squamocellular carcinoma. XII Kongres
maksilofacijalnih hirurga Srbije, 2008 October 22-25, Belgrad 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:

10. Кумулативни импакт фактор:
KIF= 4.207
11. Кандидат испуњава услове за ментора докторских дисертација, у складу са стандардом 9?
a) да
б) не
Потврда да се кандидат налази на листи ментора за докторске академске студије Факултета медицинских
наука Универзитета у Крагујевцу
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12. Руковођење или учешће у научним пројектима:
Учесник је на макро пројекту Факултета медицинских наука у Крагујевцу под називом "Утицај
новосинтетисаних биоматеријала на диференцијацију мезенхимних матичних ћелија" ( бр. пројекта МП 01/15)
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
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 стоматологије школске 2016/2017. године
Максиофацијална хирургија, пета година студија, 105 часова
Орофацијални бол, трећа година студија, 60 часова
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):
225 часова наставе (потврда Комисије за обезбеђивање квалитета Факултета медицинских наука
Универзитета у Крагујевцу)
3. Оцена педагошког рада:
Oцена педагошког рада на основу извештаја Комисије за обезбеђивање квалитета Факултета медицинских
наука Универзитета 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):
1. Dimitrijević J, Lončarević S, Vignjević S, Mitrović O, Alexopoulos C, Klinička patologija. Beograd: Studio
Kokar; 2013. ISBN 978-86-89751-01
2.

Кандидат је аутор тест питања у бази одобреној за полагање испита из уже научне области (навести број
тест питања):
Aутор је 208 тест питања за предмет Максилофацијална хирургија и 191 питања за предмет Орофацијални
бол.
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 стоматологије, трећа и пета година студија: 225 часова
7. Увођење нових метода у реализацији наставе и развоју квалитетног материјала за употребу у настави
(задатака, демонстрационих огледа и слично.):
5.

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:
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Максилофацијална хирургија
Орофацијални бол
14. Менторство студентских радова:
15. Туторство:
16. Остало:

1.3. РЕЗУЛТАТИ У ОБЕЗБЕЂИВАЊУ НАУЧНО-НАСТАВНОГ ПОДМЛАТКА
1.

2.

3.

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):
Рената Бобнар. Магистарска теза: Експериментални модел тератогеног дејства антибиотика на развој
вилица и зуба. Медицински факултет Универзитета у Новом Саду, 2012. године
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):
Учешће у комисијама за оцену пријављених докторских дисертација (име и презиме докторанта, ужа
научна област и наслов дисертације, датум одобрења)

Учешће у комисијама за одбрану докторских дисертација (име и презиме докторанта, ужа научна област и
наслов дисертације, датум одбране):
Борислав Марков. Наслов докторске дисертације: Функција краниомандибуларног система након хирушког
лечења прелома кондиларног наставка доње вилице. Медицински факултет Универзитета у Новом Саду, 2014.
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):
4.

6.

Менторство одбрањених докторских дисертација (име и презиме докторанта, ужа научна област, наслов
дисертације и датум одбране):

Чланство у комисијама за специјалистичке и субспецијалистичке испите, за усмене докторске испите, за
оцену снаге и дизајна студије:
Комисија за полагање специјалистичког испита из Максилофацијалне хирургије
Комисија за полагање специјалистичког испита из Оралне хирургије
8. Учешће у раду факултетских тела за израду акредитационих докумената, комисијa за квалитет, етичких
одбора:
7.

9.

Допринос уређењу интернет странице факултета:

10. Остало:
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2. ИЗБОРНИ ЕЛЕМЕНТИ
2.1. СТРУЧНО-ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС
1.

Аутор, коаутор елабората или студије:

2. Руковођење или учешће на научним пројектима:
Учесник је на макро пројекту Факултета медицинских наука у Крагујевцу под називом "Утицај
новосинтетисаних биоматеријала на диференцијацију мезенхимних матичних ћелија" ( бр. пројекта МП 01/15)
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:

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:
17. Објављени радови из категорије expert opinion у часопису који издаје факултет :
18. Остало:
Континуирана медицинска едукација, Медицински факултет Универзитета у Нишу
Предавач по позиву теме Акутни и хронични бол: фармакотерапијски приступ и изазови
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:
ННВ, број одлуке 01-7269/7, Избор у звање истраживач-приправник за ужу научну област Орална
хирургија, 29.06.2016. године
ННВ, број одлуке 01-6102/9-2, Избор у звање истраживач-сарадник за ужу научну област Орална
хирургија 08.06.2016. године
ННВ, број одлуке 01-12179, Избор у звање сарадник у настави за ужу научну област Пародонтологија
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6.

24.10.2016. године
ННВ, број одлуке 01-15246, Избор у звање сарадник у настави за ужу научну област Пародонтологија
19.12.2016. године
ННВ, број одлуке 01-12178, Избор у звање сарадник у настави за ужу научну област Орална хирургија
24.10.2016. године
ННВ, број одлуке 01-7230, Избор у звање сарадник у настави за ужу научну област Максиофацијална
хирургија 13.07.2015. године
Избор у звање доцента за ужу научну област Стоматологија са максилофацијаном хирургијом,
Медицински факултет у Новом Саду
Чланство у националним или међународним научним, односно стручним и струковним организацијама,
институцијама од јавног значаја и сл.:

7. Чланство у професионалним (струковним) организацијама:
Удружење максиофацијалних хирурга Србије и Европско удружење кранифацијалних хирурга
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.
2.

Чланство у професионалним (струковним) организацијама:
Европско удружење кранифацијалних хирурга
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):
Клиника за максиофацијалну хирургију Медицинског факултета Универзитета у Хајделбергу, СР
Немачка, усавршавање из краниофацијалне хирургије и онкологије-01.10.-31.12.2017. године
Гостовања и предавања по позиву на универзитетима у земљи и иностранству (назив универзитета, назив
предавања и период боравка):

6.

7.

8.
9.

Заједнички публиковани радови, монографије или пројекти са другим универзитетима у земљи и
иностранству:
1. Kiralj A, Lončarević S, Mijatov I. Bisphosphonate related osteonecrosis of the maxilla- a case report
Vojnosanit Pregl 2016; DOI:10.2298/VSP151228199K
2. Zdravkovic N, Pavlovic M, Radosavljevic G, Jovanovic M, Arsenijevic A, Zdravkovic N, Maric V,
Loncarevic S, Srzentic Z, Jovanovic I. Serum levels of immunosupressive cytokines and tumor
markers in metastatic colorectal carcinoma. J BUON 2017; 22(5):1-8
Заједнички студијски програми, интернационализација:
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:
Марков Борислав. Назив докторске дисертације: Функција краниомандибуларног система након хирушког
лечења прелома кондиларног наставка доње вилице. Медицински факултет у Новом Саду, 2014. године
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)
Доц. др Слободан Лончаревић је стекао диплому о високом образовању на Стоматолошком факултету
Универзитета у Београду 22.09.1987. године. Докторску дисертацију је одбраниo 06.06.2011. године на
Медицинском факултету Универзитета у Крагујевцу и стекао научни назив доктор медицинских наука.
Доц. др Слободан Лончаревић је запослен на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагијевцу од
2012. године као доцент за ужу научну област Максилофацијална хирургија са делом радног времена, док
други део радног времена је запослен у Војномедицинској академији од 1996. год. а тренутно обавља дужност
начелника Центра за дневну хирургију. Активно учествује у извођењу наставе на студијском програму
Интегрисаних академских студија стоматологије из предмета Максилофацијана хирургија и Орофацијални
бол. У свом вишегодишњем раду показаo је смисао за наставни рад, одговорност и савесност у обављању
обавеза, као и коректно и професионално опхођење са колегама и студентима. Комисија за обезбеђење
квалитета Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу дала је позитивно мишљење о његовом
педагошком раду.
На основу увида у конкурсну документацију која је Факултету медицинских наука у Крагујевцу достављена
уз пријаву на конкурс, као и на основу постигнутих резултата у досадашњем наставном и
научноистраживачком раду, мишљење Комисије је да доц. др Слободан Лончаревић испуњава све законске
услове за поновни избор у звање доцент за ужу научну област Максилофацијална хирургија. Кандидат
поседује научни степен доктора медицинских наука.
До сада је као аутор/коаутор објавио:
 8 радова у реферисаним часописима са SCI листе (KIF=4.207)
 5 радова у националним часописима, од којих 2 рада у часопису Факултета, а у једном је први аутор
 3 саопштења на међународним научно-стручним скуповима и 2 саопштења на националним научностручним скуповима
Аутор је 399 тест-питања одобрених за полагање испита.
Члан је удружења максилофацијалних хирурга Србије.

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 једног наставника у звању доцента за ужу научну област Максилофацијална хирургија
пријавио се један кандидат Слободан Лончаревић, доцент за ужу научну област Максилофацијална хирургија.
Кандидат доц. др Слободан Лончаревић испуњава све услове за поновни избор у звање доцент прописане:
-

Законом о високом образовању јер поседује одговарајуће стручно, академско и научно звање
Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу и
Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника
Универзитета у Крагујевцу, јер:

има завршен стоматолошки факултет, као и научни назив доктора наука за научну област за коју се
бира;
- коаутор је једног уџбеника
- публиковао је 8 радова категорије М20 (KIF=4,207) при чему је у два од поменутих радова водећи
аутор
- публиковао је 2 рада у часопису Факултета, а у једном је први аутор
- публиковао је 3 саопштења на међународним научно-стручним скуповима и 2 саопштења на
националним научно-стручним скуповима
- аутор је 399 тест-питања одобрених за полагање испита из уже научне области;
- има 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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VI ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ОДРЕЂЕНО ЗВАЊЕ
НАСТАВНИКА
Комисија позитивно оцењује научноистраживачки, стручни и професионални допринос, педагошке
способности и допринос у настави, као и допринос академској и широј заједници пријављеног кандидата, доц.
др Слободана Лончаревића.
Комисија закључује да је доц. др Слободан Лончаревић испунио све услове предвиђене Законом о високом
образовању, Статутом Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу и Правилником о начину и
поступку заснивања радног односа и стицања звања наставника Универзитета у Крагујевцу, који су прописани
за поновни избор у звање доцента.
Комисија предлаже Наставно-научном већу Факултета медицинских наука у Крагујевцу да утврди предлог за
поновни избор доц. др Слободана Лончаревића у звање доцента за ужу научну област Максилофацијална
хирургија.
У Крагујевцу,
ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
Проф. др Александар Кираљ
редовни професор за ужу научну област Максилофацијална хирургија
Медицинског факултета у Новом Саду, председник

__________________________________________________

Проф. др Зоран Лазић
редовни професор за ужу научну област Орална хирургија
Медицински факултет ВМА Универзитета одбране у Београду, члан

__________________________________________________

Проф.др Предраг Чановић
редовни професор за ужу научну област Инфективне болести
Факултета медицинских наука у Крагујевцу, 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
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Поље медицинских наука

ДОЦЕНТ (ПОНОВНИ ИЗБОР)

Ред. бр.

Остварено
Обавезни
услови

Испуњени услови према Статуту Факултета

Да

Испуњава
услов
ДА

УСЛОВИ ПРЕМА ПРАВИЛНИКУ УНИВЕРЗИТЕТА
Општи услови

Научни назив доктора наука за научну област за коју се бира, стечен на акредитованом универзитету и
акредитованом студијском програму у земљи или диплома доктора наука стечена у иностранству, призната
у складу са Законом о високом образовању

Да

ДА

4

ДА

МП 01/15
ФМН

ДА

2М60/3М30

ДА

2

ДА

8/2
KIF =4.207

ДА

8/2

ДА

Да

ДА

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
Обавезни
услови

Оригинално стручно остварење, односно руковођење или учешће у научном пројекту
4 рада на научним скуповима. 2 из категорије М30
2 рада у часопису факултета за кандидате који су у радном односу на Факултету медицинских наука
5 радова М20. У једном први аутор. KIF ≥ 4

Алтернативни
обавезни услови
(један од)

8 радова М20. У 2 водећи аутор
5 радова М20. Водећи аутор у једном категорије М21 или М22
5 радова М20. У једном први аутор. HCI ≥ 40

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

Педагошко искуство

Да

ДА

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

399

ДА

Преко 80 часова наставе у току школске године

225

ДА

Да

ДА

1 завршена

ДА

Да

ДА

Учешће у изради квалитетног материјала за наставу (задатака, демонстрационих вежби и слично)
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
услови

Учешће у комисији за оцену једне пријављене или завршене докторске дисертације
Ментор једне одобрене дисертације
Чланство у комисијама за специјалистичке и субспецијалистичке испите
Чланство у комисијама за усмене докторске испите

Алтернативни
обавезни услови
(један од)

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
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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
МП 01/15
ФМН

Да

Учешће 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

Учешће у научним пројектима
Аутор или коаутор патента или техничког унапређења
Аутор или коаутор поглавља у националној или међународној монографији из уже научне области
Елаборат о унапређењу наставе
Оригинална студија
Рецензирање радова и пројеката
Уређивање часописа и публикација
2.2. ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

Учешће у раду органа и тела факултета и Универзитета
Израде професионалних експертиза и рецензирањe радова и пројеката
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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

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

Да

ДА

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

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

ИСПУЊЕН УСЛОВ ЗА ИЗБОРНЕ ЕЛЕМЕНТЕ

ДА 

НЕ 

КАНДИДАТ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ЗА ИЗБОР

ДА 

НЕ 
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