Универзитет одбране у Београду
Војномедицинскa академијa
Медицински факултет

ИЗВЕШТАЈ
Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање сарадника

I ПOДАЦИ О КОНКУРСУ И КОМИСИЈИ
1. Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке

ОДЛУКА НАУЧНО НАСТАВНОГ ВЕЋА БР 1/11 ОД 27.06.2013.
2. Датум и место објављеног конкурса

ЧАСОПИС ОДБРАНА; бр 188; 15.07.2013.
3. Број сарадника који се бира, звање и назив уже научне области за коју је конкурс расписан

3 сарадника за ужу научну област орална медицина
4. Чланови Комисије (име и презиме, звање, ужа научна област за коју је изабран, датум избора у звање,
институција у којој је запослен)

1. ПК проф. др Зоран Лазић, ванредни професор за ужу научну област орална хирургија,
Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду
(изабран мај.2010 год.) - председник комиссије
2. ВС проф др Злата Бркић, ванредни професор за ужу научну област пародонтологија
Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду (изабран
децембар 2008 год.) - члан комисије
3. Проф др Јасна Павловић, ванредни професор за ужу научну област ортопедија вилица,
Медицинског факултета Приштина у Косовској Митровици (изабран јула 2011.год.) - члан
комисије
5. Пријављени кандидати

Татјана Чутовић

II БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА
1. Име (име једног родитеља) и презиме

Татјана (Момчило) Чутовић
2. Звање, датум донете одлуке о избору у звање

Асистент ; децембар 2009
3. Датум и место рођења, адреса

28.09.1964. Чачак; Крушевачка 45/43; Београд
4. Организациона јединица где је кандидат тренутно запослен и професионални статус

Клиника за стоматологију; одељење за ортопедију вилица; у радном односу од 1996.
5. Година уписа и завршетка високог образовања, универзитет, факултет, назив студијског програма,
просечна оцена током студија и стечени стручни, односно академски назив

Стоматолошки факултет у Београду -1983. 1990. Просечна оцена 8,77
6. Година уписа и завршетка специјалистичких студија, универзитет, факултет, просечна оцена (за
здравствене специјализације оцена са завршног испита), научна област, стечени академски назив

1992. 1995. 5,0 Стоматолошки факултет у Београду
7. Година уписа и завршетка (ако су завршене) докторских или магистарских или специјалистичких
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II БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА
академских студија, универзитет, факултет, научна област, стечени академски назив

Магистарска теза - 2007. Медицински факултет Приштина у Косовској Митровици
8. Наслов магистарске тезе

„Димензије селе турције и кондиларног наставка код мандибуларног прогнатизма и њихова условљеност
степеном испољености аномалије“
9. Наслов докторске дисертације, година одбране, универзитет, факултет и стечено звање
2012. Медицински факултет Приштина у Косовској Митровици. „ Značaj kranio-dento-facijalnih

karakteristika različitih oblika mandibularnog prognatizma“
10. Знање светских језика (за сваки језик посебно) – STANAG, или наводи кандидата (чита, пише, говори, са
оценом одлично, врло добро, добро задовољавајуће)

енглески – врло добро чита, пише и говори
11. Место и трајање студијских боравака (усавршавања) у иностранству
12. Кретање у служби

oд 1996 у ВМА клиника за стоматологију одељење за ортопедију вилица
13. Чланство у стручним и научним асоцијацијама

Удружење ортодоната Србије
Удружење максилофацијалних хирурга Србије
Стоматолошка комора Србије
Српско лекарско друштво
Балканско удружење стоматолога

III НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ДОПРИНОС
1. Списак публикованих радова
(за сваку библиографску једицину унети све податке и ознаку коефицијента научне компетентности)

M23
1. Čutović T, Pavlović J, Kozomara R. Analiza dimenzija sele turcike kod bolesnika sa
prognatizmom. Vojnosanit Pregl 2008;65 (6):456-461.

mandibularnim

2. Čutovič T, Pavlović J, Kozomara R. Rendgen-kefalometrijska analiza dimenzija kondilarnog nastavka kod
osoba sa mandibularnim prognatizmom. Vojnosanit Pregl 2008;65 (7):513-519.
3. Stojanović Lj. Mileusnić I, Mileusnić B, Čutović T. Orthodontic – surgical treatment of the skeletal class III
malocclusion: a case report. Vojnosanit Pregl 2013; 70(2): 215-220
4. Mladenović I, Jović N, Čutović T, Mladenović G, Kozomara R. Temporomandibular disorders after
orthognathic surgery in patients with mandibular prognathism with depression as a risk factor. Acta
Odontologica Scandinavica 2013; 71(1) 57-67
5. Radojičić J. Tanić T, Filipović G, Čutović T, Veljović V, Nikolić D.The role of the palatal obturator in
feeding a newborn with isolated cleft of secondary palate. HealthMED J 2012; 6(12): 4053-4058

M41
Dimenzije sele turcike i kondilarnog nastavka kod mandibularmog prognatizma/ Tatjana Čutović, Marija
Bubalo.-Beograd: Zadužbina Andrejević,
2008, ISBN 978-86-7244-752-2
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III НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ДОПРИНОС
M71
Čutović T. Značaj kranio-dento-facijalnih karakteristika različitih oblika mandibularnog prognatizma“.
Doktorski rad, 2012, K Mitrovica, Srbija

M72
Čutović T. „Dimenzije sele turcije i kondilarnog nastavka kod mandibularnog prognatizma i njihova
uslovljenost stepenom ispoljenosti anomalije“ . Magistarski rad, 2007, K Mitrovica, Srbija
M32
1.Čutović T, Andrejević T. Ortodontsko_hirurško zbrinjavanje malokluzija III klase – plenarno izlaganje. 10.
Kongres maksilofacijalnih hirurga Jugoslavije sa međunarodnim učešćem. Beograd 23-25.11.2000.god
2. Petrović Čutović T , Đukić T. Mesto i uloga ortodonta u konzilijarnom zbrinjavanju dento-facijalnih
deformiteta -plenarno izlaganje. 4.Kongres stomatologa Srbije i Crne Gore sa međunarodnim učešćem. Herceg
Novi 12-16.10.2004.god
3. Mladenović I, Kozomara R, Janošević M, Čutović T, Jović N. Influence of orthognathic surgery on the
presence of TMD in patients with class III dentofacial deformities - plenarno izlaganje. 25. Međunarodni
kongres maksilofacijalnih hirurga . Beograd 27-30. Oktobar 2010

M34
1. Čutović T, Jović N. Ortodontsko-hirurško zbrinjavanje skeletne III klase – prikaz slučaja. 10. Kongres
maksilofacijalnih hirurga Jugoslavije sa međunarodnim učešćem. Beograd 23-25.11.2000.god
2. Čutović T, Đukić T. Orthodontic-surgical treatment of skeletal class III. VII BalcanCongress of Stomatology
Kušadasi 28-30.03.2002.god
3. Petrović Čutović , Đukić T. Dento-alveolarna kompenzacija umerenih skeletnih disharmonija – prikaz
slučaja. 4.Kongres stomatologa Srbije i Crne Gore sa međunarodnim učešćem. Herceg Novi 12-16.10.2004.god
4. Milic J, Čutovic T, Stojanović Z. Effects of adenoidectomy on the craniofacial growth. X Balcan Congress
of Stomatology Beograd 13-16. 05. 2005.god
5. Stojanovic Z , Petrovic Čutovic T,.Milic J. Degbis early therapy-case report. X Balcan Congress of
Stomatology Beograd 13-16. 05. 2005.god
6. Petrovic Čutovic T, Stojanovic Z, Milic J. Orthodontic-surgical treatment of mandible hypoplasia-case report.
X Balcan Congress of Stomatology Beograd 13-16. 05. 2005.god
7. Stojanović Z, Petrović Čutović T, Milić J. Rekonstrukcija skeletnih i dentalnih međuviličnih odnosa kod
pacijenata sa hipoplazijom maksile. 2.međunarodni kongres ortodonata SCG. Beograd 25-27.09.2005
8. Petrović Čutović T, Stojanović Z, Milić J. Timskim radom do uspešnih rezultata kod pravog mandibularnog
prognatizma. 2.međunarodni kongres ortodonata SCG. Beograd 25-27. 09. 2005
9. Milić J, Stojanović Z, Petrović Čutović T. Efekti ortodontskog lečenja adenoidektomiranih pacijenata na
odnos usana i zagrižaj u sagitalnoj ravni. 2. međunarodni kongres ortodonata SCG. Beograd 25-27. 09. 2005
10. Čutović T, Stojanović Z, Milić J. Orthodontic preprosthetic preparation of patients with bilateral primary
and secondary cleft palate. XI Balcan Congress of Stomatology Sarajevo; Maj 2006
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III НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ДОПРИНОС
11. Stojanović Z , Čutović T, Milić J. Cranial pattern of skeletal Class III in the period of mixed dentition. XI
Balcan Congress of Stomatology Sarajevo; Maj 2006
12. Abazović M, Čutović T, Daković D. Ortodontsko preprotetski tretman pacijenta sa parodontopatijom. 1.
Kongres stomatologa Srbije sa medjunarodnim učešćem. Beograd; Oktobar 2010
13. Čutović T, Kozomara R, Jović N, Jović S, Mladenović I. The significance analysis of dimensions of sella
turcica in patients with mandibular prognatism . 25. Međunarodni kongres maksilofacijalnih hirurga . Beograd
27-30. Oktobar 2010
14. Čutović T, Abazović M, Višacki RA, Vujaković M. Orthodontic camouflage of the skeletal class III
malocclusion. 4. Kongres stomatologa Vojvodine. Novi Sad 18-19 maj 2013.
M34
15. Abazović M, Abazović R, Čutović T, Radovanović Lj. Orthodontic treatment of patients with microdontia.
4. Kongres stomatologa Vojvodine. Novi Sad 18-19 maj 2013.
M34
M64
1. Čutović T, Mileusnić B, Petrović N. Terapija sekundarne teskobe. Treći kongres stomatologa Jugoslavije
Novi Sad 20-23.09.2000.god
2. Mileusnić B, Čutović T, Ilijin I, Tesla V. Hirurško-ortodontsko lečenje heilognatopalatošize kod odraslog
pacijenta. Treći kongres stomatologa Jugoslavije Novi Sad 20-23.09.2000.god

2. Учешће у НИ пројектима (одобрени и завршени) назив НИ пројекта са ознаком, период реализације и
име руководиоца НИ пројекта
3. Признања, награде и одликовања за професионални рад:
4. Остало

IV ПЕДАГОШКА СПОСОБНОСТ И ДОПРИНОС У НАСТАВИ
1. Наставни рад
а) Назив студијског програма, наставног предмета (модула, курса), година студијског програма и фонд
часова

Специјалистичке академске студије – ``Орално здравље и пародонтална медицина``; предмети:
лечење пародонтопатије, хирушко-конзервативно, савремени приступ, Ортодонтско-пародонтолошки
принципи лечења, Пародонтопатија као мултифакторијална болест, Препротетска припрема и протетско
збрињавање пацијената са пародонтопатијом.
Специјалистичке академске студије „Имплантати у оралној медицини“; предмет: Хиручки аспекти
уградње имплантата орофацијалне регије, Дијагностичке процедуре и план терапије у имплантологији.
школске 2013/2014 године;
б) Педагошко искуство

Радила као сарадник у настави на предмету орална медицина од 2009 и даље, у оквиру постдипломских
специјалистичких студија и континуиране медицинске едукације.
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IV ПЕДАГОШКА СПОСОБНОСТ И ДОПРИНОС У НАСТАВИ
2. Награде и признања универзитета, педагошких и научних асоцијација

3. Извођење наставе на високошколским установама које нису у саставу Универзитета одбране

4. Мишљење кадета - студената о педагошком раду сарадника

5. Остало

Тренутно два менторства облика специјалистичких постдипломских студија (Анђелка Радомировић и
Милош Вујаковић)

V ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
1. Учешће у раду органа и тела Медицинског факултета ВМА и Универзитета одбране

2. Допринос активностима на афирмацији Медицинског факултета ВМА и Универзитета одбране

Члан је већег броја струковних удружења која побољшавају углед Факултета и Универзитета
3. Учешће у раду професионалних организација

4. Остало

VI АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА
ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА ПЕДАГОШКОГ РАДА
ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА
У току своје досадашње педагошке активности кандидаткиња је показала одличан смисао за педагошки
рад који се огледа у веома добро конципираној настави прилагођеној различитим профилима слушалаца
(студенти на основим студијама, студенти на последипломским докторским и специјалистичким
студијама, слушаоци на различитим научним и стручним скуповима и семинарима). Предавања излаже
јасно и разумљиво, а наставни програм области које предаје допуњава најновијим сазнањима. У склопу
своје наставне активности свакодневно је доступна студентима на основним и последипломским
студијама за стручна објашњења, савете и помоћ у учењу.
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VII МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ
На основу сагледаних резултата научноистраживачког и стручног рада, позитивно оцењеног наставнообразовног и целокупног рада, Комисија једногласно закључује да кандидат др Татјана Чутовић, доктор
стоматологије, испуњава све услове предвиђене Законом о високом образовању, и Правилником о
избору у звање сарадника, наставника страних језика и наставника вештина .
Кандидат је доктор медицинских наука, студије завршио у року са просечном оценом 8,77, и има 5
радова у реферисаним часописима са SCI листе (3 у постизборном периоду; 2 као први аутор), 21
саопштење на научно-стручним скуповима (5 у постизборном периоду) као и одбрањену докторску тезу.
.

На укупно 1/2 странице куцаног текста написати мишљење за сваког пријављеног кандидата посебно, уз експлицитно
навођење да ли сваки кандидат испуњава услове за избор у звање или их не испуњава.
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VIII ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ЗВАЊЕ САРАДНИКА
Комисија позитивно оцењује научноистраживачки, стручни и професионални допринос, педагошке
способности и допринос у настави, пријављеног кандидата, Асс Др сц мед др Татјане М. Чутовић и
предлаже Наставно-научном већу да реизабере имановану у звање асистента.

ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ

Уколико се на конкурс јавило више кандидата, комисија образлаже разлоге због којих даје предност предложеном
кандидату.
Члан комисије који се не слаже са мишљењем већине чланова комисије и не жели да потпише извешатј, дужан је да у
образац извештаја унесе образложење.
НАПОМЕНА: Образац се попуњава навођењем кратких одговора, са валидним подацима, без непотребног текста.
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