
Име и презиме  Владимир С. Иветић 

Звање Предавач 

Назив институције у  којој наставник ради са 

пуним  или непуним радним временом и од 

када 

Академија струковних студија  Шабац, Одсек за 

медицинске и пословно-технолошке студије, са 15% 

пуног радног времена, од 1.9.2020.  

85% Гинеколошка клиника од 2010. 

Ужа научна односно уметничка област Медицина - Гинекологија и акушерство 

Академска каријера 

 Година  Институција  
Научна или 

уметничка област  

Ужа научна, 

уметничка или 

стручна област 

Избор у звање 2020. 
Академија струковних 

студија  Шабац  

Медицина и 

Здравствена нега 

Медицина и 

Здравствена нега 

Докторат     

Специјализација 2003. 
Медицински факултет, 

Универзитет у Београду 

Гинекологија и 

акушерство 
 

Мастер     

Диплома 1996. 
Медицински факултет, 

Универзитет у Београду 
Медицина  

Списак предмета за  које  је наставник акредитован на првом или другом степену студија 

Р.Б. 

1,2,3.... 

Ознака 

предмета 
Назив предмета Вид наставе 

Назив 

студијског 

програма  

Врста студија 

(ОСС, ССС, 

ОАС, МСС, 

МАС, САС) 

1. 21.GIN019 
Здравствена нега у гинекологији 

иакушерству са гинекологијом 
предавања Здрав.нега ОСС 

2. 21.SMS024 Стручна пракса ЗН 3/2  Здрав.нега OСС 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

1.  

Srećković M, Mulić M, Bogdanović-Vasić S, Vešić M, Ivetić V, Pavić K. Uporedna procena seksualnog 

ponašanja, znanja i stavova studentkinja medicinskih i nemedicinskih nauka u pogledu polno prenosivih 

bolesti u Mačvanskom okrugu, Srbija. VII kongres udruženja za preventivnu pedijatriju; 25-27. septembar 

2020. Niš, Srbija. 

2.  
Srećković M, Pavlović A, Pavić K, Vešić M, Ivetić V,  Bogdanović-Vasić S, Stavovi i znanja o značaju 

dojenja među porodiljama i trudnicama na teritoriji opštine Šabac. VII kongres udruženja za preventivnu 

pedijatriju; 25-27. septembar 2020. Niš, Srbija. 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  

Укупан број цитата  

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе  

Тренутно учешће на пројектима Домаћи Међународни 

Усавршавања  

Учесник многих домаћих и међународних конгреса и семинара са тематиком ултразвучне 

дијагностике, стерилитета, перинатологије и репродуктивне медицине. 4th Еuropean congress 

for colposcopy and cervical pathology 2007; 3rd Southeast congress in perinatal medicine 2009; 

Cоngress of Мediterranean society for reproductive medicine 2012; VI international "Ian Donald" 

school of medical ultrasound 2015; IX Diczfalusy symposium of reproductive health 2015; 20th 

ESHRE european congress of human reproduction 2020.  

Стални учесник међународне школе ултразвука "Иан Доналд". Сертификован на напредним 

курсевима ултразвука за феталну ехокардиографију, феталну неуросонографију, као и за 

организацију лечења стерилитета на секундарном нивоу. 

Други подаци које сматрате релевантним:  

2011. докторанд на Медицинском факултету Нови Сад, одсек клиничка медицина – стерилитет. У току студија 

стипендиста Фондације за развој научног и уметничког подмлатка Србије при Министарству просвете РС.Члан 

SLD, LKS, SMFM, IЅUOG, ESHRЕ. 

 


