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Образовање: 1996. Одбрана докторске тезе, ВМА, Београд 

 

 1980-1983. Последипломске студије из Претклиничке, 

експерименталне и клиничке фармакологије, 

Медицински факултет Свеучилишта у Загребу, 

Република Хрватска 

 1980-1983. Специјализација из клиничке фармације, Факултет 

природних наука – Одсек за фармацију, Универзитет 

у Љубљани, Словенија. 

 1974-1978. Фармацеутско-биокемијски факултет Свеучилишта у 

Загребу, Република Хрватска. 

Кретање у служби: 2010 - вршилац дужности продекана за докторске и 

академске специјалистичке студије на Медицинском 

факултету ВМА, Универзитет одбране у Београду 

 2007 - Редовни професор, Мед. факултет ВМА, 

Универзитет одбране у Београду 

 2002-2007. Ванредни професор,ВМА, Београд, 

 1997-2002. Доцент, ВМА,  Београд 

 2005 - Институт за научне информације, ВМА, Београд 

(начелник Института) 

 1998-2005. Институт за фармакологију и токсикологију, 

Национални центар за контролу тровања (НЦКТ), 

ВМА, Београд 

 1985-1998. Медицинско одељење, Војнотехнички институт 

(ВТИ), Београд 

 1978-1985. Војна болница, Загреб, Република Хрватска 

Наставне активности: 2009 - настава из предмета фармакологија на Мед. 

факултету ВМА, Универзитет одбране у Београду 

 1997 - настава по позиву на додипломским студијама из 

фармакологије за студенте молекуларне биологије, 

Биолошки факултет, Београд, и студенте медицине, 

Медицински факултет у Фочи, Република Српска. 

 1997 - настава из клиничке фармакологије и рационалне 

фармакотерапије на специјалистичким и 

последипломским студијама у ВМА, Београд 

 



 1994 - редовно одржавање семинира специјализантима 

Фармакоинформатике, Клиничке фармације и 

Фармацеутске здравствене неге (члан испитних 

комисија за полагање специјалистичких испита из 

Фармакоинформатике, Клиничке фармације и 

Контроле лекова), Фармацеутски факултет, 

Универзитет у Београду 

Научна и професионална 

ангажовања: 

 Истраживања у области фармакологије, 

токсикологије и радиобиологије (од 1996. год. 

учесник пројеката које финансира РМНТ); 

Планирање и спровођење клиничких испитивања 

лекова; Спровођење фармакоепидемиолошких 

студија; Израда експертских извештаја за 

регистрацију нових лекова; 

 2008 - члан Комисије за лијекове Црногорске агенције за 

лијекове и мед. средства (ЦАЛИМС), Подогорица, 

Црна Гора 

 2005 - члан експертских комисија Агенције за лекове и мед. 

средства Србије (АЛИМС), Београд 

 2002-2008. члан експертске групе за регистрацију лекова 

Агенције за лијекове Републике Српске, БиХ; 

Главна подручја научног  

и стручног интересовања: 

 експериментална фармакологија и токсикологија; 

клиничка фармакологија и фармација 

Чланство у научним и стручним  

удружењима: 

 IUPHAR – Интернационална унија фармаколога; 

ЕАCPT – Европско удружење за клиничку 

фармакологију и фармакотерапију; АМАPSEC – 

Удружење за лековито и ароматично биље земаља 

југоистошне Европе; Фармацеутско друштво Србије; 

Српско лекарско друштво (Секција за 

фармакотерапију); Српско фармаколошко друштво и 

његова Секција за клиничку фармакологију; 

Удружење физиолога Србије; Удружење токсиколога 

Србије; Српско друштво за заштиту од зрачења. 

Публикације:  Преко 200 радова у домаћим  и иностраним стручним 

и научним часописима (и зборницима радова са 

симпозијума и конгреса; два приручника и 5 

поглавља у књигама и монографијама из области 

фармакотерапије. 

Цитираност:  388 хетероцитата у часописима које прате базе Web 

of Science (податак из маја 2013) 

Остало:  Од 2002. члан уређивачког одбора Војносанитеског 

прегледа (од маја 2006. главни и одговорни уредник); 

стални рецензент у 3 домаћа и 3 инострана часописа 

са SCI листе 

Страни језици:  Енглески, руски 

Контакт (посао):  Адреса: Институт за научне информације, ВМА, 

Црнотравска 17, Београд;  

тел. 26 69 689; е-маил: silva,dobric@gmail.com; 

silva,dobric@vma.mod.gov.com 
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