Универзитет одбране у Београду
Медицински факултет
Војномедицинске академије

ИЗВЕШТАЈ
Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника

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

ОДЛУКА НАУЧНО НАСТАВНОГ ВЕЋА БР 2/17 од 27 02. 2014.
2. Датум и место објављеног конкурса

ЧАСОПИС ОДБРАНА; бр 204 од 15.03.2014. године
3. Број наставника који се бира, звање и назив уже научне области за коју је конкурс расписан

1 наставник у звање доцента 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 27. 05.2010 год.) - председник комиссије
2. ВС доц др Драгана Даковић, доцент за ужу научну област пародонтологија Медицинског факултета
Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду (изабран 15.06.2011.) - члан комисије
3. Доц др Јулија Радојичић, доцент за ужу научну област ортопедија вилица, Медицинског факултета у
Нишу (изабранa 2013.год.) - члан комисије
5. Пријављени кандидати

ВС асистент др 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 ; избор - децембар 2009; реизбор - децембар 2013.
3. Датум и место рођења, адреса

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

Клиника за стоматологију ВМА; 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 - одлична оцена; Стоматолошки факултет у Београду
7. Година уписа и завршетка магистарских студија, универзитет, факултет, научна област, стечени
академски назив

Магистарска теза - 2007. Медицински факултет Приштина у Косовској Митровици
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II. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА
8. Налов 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. „Значај кранио-денто-фацијалних

карактеристика различитих облика мандибуларног прогнатизма“
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. Научна област и ужа област

стоматологија, ортопедија вилица
12. Место и трајање студијских боравака (усавршавања) у иностранству

Завршила 16 курсева са страним предавачима
13. Кретање у служби

oд 1996 у ВМА клиника за стоматологију одељење за ортопедију вилица; пре тога већи део
последипломског и специјалистичког стажа обавила такође на ВМА.
14. Претходна звања (навести сва звања и годину избора)

изабрана за асистента децембра 2009. године, реизабрана децембра 2013.
15. Чланство у стручним и научним асоцијацијама

Удружење ортодоната Србије
Удружење максилофацијалних хирурга Србије
Стоматолошка комора Србије
Српско лекарско друштво
Балканско удружење стоматолога
Члан конзилијума за деформитете лица и вилица ВМА од његовог оснивања 2005. год.

III. НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ДОПРИНОС
1. Списак публикованих радова
Публиковане радове уносити редоследом који је у складу са важећим критеријумима за изборе узвања
наставника
(за сваку библиографску једицину унети све податке и ознаку коефицијента научне компетентности)

a) у току последњег избора

М22 Рад у истакнутом међународном часопису
1. 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
М23 Рад у међународном часопису
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. 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
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III. НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ДОПРИНОС
5. Čutović T, Jović N, Kozomara R, Stojanović Lj, Radojičić J, Mladenović I. A cephalometric analysis of the
cranial base and frontal part of the face in patients with mandibular prognathism. Vojnosanitetski Pregled
2014;OnLineFirstFebruary (00) 11-11
6. Radojičić J, Tanić T, Jović N, Čutović T, Papadopoulos K. Presurgical orthodontic treatment of patients with
complete bilateral cleft lip and palate. Vojnosanitetski Pregled (In Press -potvrda od 19. 07. 2013.)
7. Čutović T, Jović N, Kozomara R, Radojičić J, Janošević M, Mladenović I, Matijević S. Cephalometric
analysis of the middle part of the face in patients with mandibular prognathism. Vojnosanitetski Pregled (In
Press -potvrda 4527 od 27. 11. 2013.)
8. Janošević P, Stošić M, Janošević M, Radojičić J, Filipović G, Čutović T. Index of orthodonic treatment need
in children from Nis region. Vojnosanitetski pregled (In Press potvrda 4564 od 10.12.2013.)
9. Matijević S, Jovičić B, Bubalo M, Dukić S, Čutović T. Treatment of a large radicular cyst – enucleation or
decompression? Vojnosanitetski pregled (IN Press – potvrda br 5292 /jan 2014)
M41 монографија националног значаја
1. Dimenzije sele turcike i kondilarnog nastavka kod mandibularmog prognatizma/ Tatjana Čutović, Marija
Bubalo.-Beograd: Zadužbina Andrejević,
2008, ISBN 978-86-7244-752-2
М32 Излагагања на мећународним скуповима (штампана у изводу)
1. 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
2. Radojičić J, Pešić Z, Kovačević P, Čutović T. Ortodontsko-hirurška terapija kod pacijenata sa bilateralnim
rascepom usne i nepca; oralna prezentacija: 14.Kongres maksilofacijalnih hirurga Srbije i 3. Balkanski kongres
MFH. Niš 07-09 novembar 2013.
3. Čutović T, Stošić S, Kozomara R. Interdisciplinarni pristup lečenju izražene skeletne malokluzije; oralna
prezentacija: 14.Kongres maksilofacijalnih hirurga Srbije i 3. Balkanski kongres MFH. Niš 07-09 novembar
2013.
4. Čutović T, Jović N, Radojičić J, Abazović M. Divergentni i konvergentni mandibularni prognatizam; oralna
prezentacija: 14.Kongres maksilofacijalnih hirurga Srbije i 3. Balkanski kongres MFH. Niš 07-09 novembar
2013.
М34 Радови у зборнику међународних конгреса, штампано у изводу
1. Čutović T, Đukić T. Orthodontic-surgical treatment of skeletal class III. VII BalcanCongress of Stomatology
Kušadasi 28-30.03.2002.god
2. Milic J, Čutovic T, Stojanović Z. Effects of adenoidectomy on the craniofacial growth. X Balcan Congress
of Stomatology Beograd 13-16. 05. 2005.god
3. Stojanovic Z , Petrovic Čutovic T,.Milic J. Degbis early therapy-case report. X Balcan Congress of
Stomatology Beograd 13-16. 05. 2005.god
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III. НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ДОПРИНОС
4. 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
5. 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
6. 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
7. 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
8. Jović N, Broćić M, Jović S, Čutović T. Hirurško lečenje izražene hipoplazije gornje vilice; plenarno
izlaganje: 14.Kongres maksilofacijalnih hirurga Srbije i 3. Balkanski kongres MFH. Niš 07-09 novembar 2013.
9. Kozomara R, Abazović M, Abazović R, Čutović T, Marković SV, Stošić S. Uspešno lečenje komplikovane
III skeletne klase: 14.Kongres maksilofacijalnih hirurga Srbije i 3. Balkanski kongres MFH. Niš 07-09
novembar 2013.
М62 Predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvodu
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
М64 Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvodu
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
3. 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
4. Petrović Čutović T. Pendulum-aparat za distalizaciju gornjih molara – predavanje po pozivu. V.Banja 1316.05.2004.
5. Petrović Čutović T , Đukić T. Dento-alveolarna kompenzacija umerenih skeletnih disharmonija – prikaz
slučaja . 4.Kongres stomatologa Srbije i Crne Gore sa međunarodnim učešćem. Herceg Novi 1216.10.2004.god
6. 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.
7. 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
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III. НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ДОПРИНОС
8. 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.
9. Abazović M, Čutović T, Daković D. Ortodontsko preprotetski tretman pacijenta sa parodontopatijom. 1.
Kongres stomatologa Srbije sa medjunarodnim učešćem. Beograd; Oktobar 2010.
10. 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.
11. Abazović M, Abazović R, Čutović T, Radovanović Lj. Orthodontic treatment of patients with microdontia.
4. Kongres stomatologa Vojvodine. Novi Sad 18-19 maj 2013.

б) у ранијем периоду уколико то предвиђају критеријуми
2. Уређивање часописа и публикација
a) у току последњег изброног периода
б) у ранијем периоду
3. Учешће у НИ пројектима (одобрени и завршени)
(назив НИ пројекта са ознаком, период реализације, да ли је кандидат руководилац или сарадник)

4. Признања, награде и одликовања за професионални рад:
a) у току последњег изброног периода
б) у ранијем периоду
5. Остало

IV. ПЕДАГОШКА СПОСОБНОСТ И ДОПРИНОС У НАСТАВИ
1. Наставни рад (пре избора у звање наставника)
а) Назив студијског програма, наставног предмета (модула, курса), година студијског програма и
фонд часова:
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IV. ПЕДАГОШКА СПОСОБНОСТ И ДОПРИНОС У НАСТАВИ
Основне студије медицине- предмет –орална медицина- 11 семестар- 3 часа
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.
5,33 укупно часова академске наставе
б) Педагошко искуство

Ради као сарадник у настави на предмету орална медицина од 2009 и даље.
Предавач је у оквиру постдипломских специјалистичких студија (4 часа) и континуиране медицинске
едукације.
Организатор је континуиране медицинске едукације на клиници за стоматологију.
Обавља едукацију специјалиста у заводу за стоматологију Бања Лука у вези ортодонтско-хоруршког
лечења пацијената са краниофацијалним деформитетима.
в) Приступно предавање (датум, место, тема, оцена комисије)

2. Наставни рад (после избора у звање наставника)
а) Назив студијског програма, предмета (модула, курса), година студијског програма и фонд часова
(на основним, дипломским односно специјалистичким, магистарским и докторским студијама):
3. Увођење нових области, наставних предмета (модула, курсева)

Тренутно учествује у изради специјалистичке академске студије везане за ортодонтско-хируршко
лечење великих деформитета лица и вилица у оквиру предмета МФХ
4. Увођење нових метода у реализацији наставе

5. Уџбеници - основни (наслов, аутори, година издавања, издавач)

6. Уџбеници – помоћни (приручници, скрипте и сл. – наслов, аутор, година издавања, издавач)

MONOGRAFIJA М41
Dimenzije sele turcike i kondilarnog nastavka kod mandibularmog prognatizma/
Tatjana Čutović, Marija Bubalo.-Beograd: Zadužbina Andrejević,
2008, ISBN 978-86-7244-752-2
7. Награде и признања универзитета, педагошких и научних асоцијација:

8. Извођење наставе на универзитетима ван земље
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IV. ПЕДАГОШКА СПОСОБНОСТ И ДОПРИНОС У НАСТАВИ
9. Мишљење кадета - студената о педагошком раду наставника

10. Остало

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

V. РУКОВОЂЕЊЕ – МЕНТОРСТВО У ИЗРАДИ ЗАВРШНИХ РАДОВА
1. Руковођење – менторство у изради дипломских и специјалистичких радова и магистарских теза (име и презиме
кандидата, ужа научна област, наслов рада, високошколска установа, година и место одбране)

2. Руковођење – менторство докторских дисертација (име и презиме докторанта, ужа научна област, наслов
дисертације, високошколска уснова, година и место одбране)

3. Учешће у комисијама за одбрану дипломских и специјалистичких радова, магистарских теза и докторских
дисертација (специјалистички рад, магистарска теза и докторска дисертација, име и презиме кандидата, ужа научна
област, наслов рада, високошколска установа, година и место одбране)

VI. ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
1. Учешће у раду органа и тела високошколских јединица и Универзитета

Активни члан струковних удружења, учествује у конгресима и симпозијумима, активно учествује у
континуираној медицинској едукацији.
2. Учешће у комисијама за избор у звање наставника, наставника страног језика, наставника вештина, асистента,
сарадника у настави, вишег лектора и лектора (име и презиме кандидата, звање у које је биран, високошколска
установа у којој је вршен избор и година избора)

3. Руковођење у високошколским јединицама и на Универзитету

4. Допринос активностима на афирмацијиУниверзитета

Организатор курса континуиране медицинске едукације „ Место и улога ортодонта у конзилијарном
збрињавању дентофацијалних деформитета“, акредитованог од стране Здравственог савета Републике
Србије (2012. год)
Организатор континуиране медицинске едукације за клинику за стоматологију.
Обавља едукацију специјалиста у заводу за стоматологију Бања Лука у вези ортодонтско-хоруршког
лечења пацијената са краниофацијалним деформитетима.
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VI. ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
5. Вођење професионалних (струковних) организација

6. Учешће у раду одбора, стручних тела, професионалних организација

Члан конзилијума за краниофацијалне деформитете од његовог оснивања (и даље), одакле су проистекле
теме и материјал за магистарску и докторску тезу.
7. Израда професионалних експертиза и рецензирање радова и пројеката
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VII. АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА
1. ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА ПЕДАГОШКОГ 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 академским 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 колегама и студентима на основним и
последипломским студијама за стручна објашњења, савете и помоћ у учењу.

2. ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА

Резултате свог досадашњег научноистраживачког рада др Татјана Чутовић презентовала је стручној и
научној јавности кроз 36 радова, од чега: седам in extenso радова у часописима са JCR листе (први
аутор у два рада), кумулативна вредност импакт фактора 2,618, три in extenso рада у часописима
индексираним у SCI Expanded бази података без импакт фактора. Поред тога, кандидаткиња је
аутор једне монографије националног значаја (М41), четири излагања на међународним скуповима
(М32), девет саопштења на међународним скуповима штампаним у изводу (М34), два предавања по
позиву на домаћим скуповима штампаним у изводу (М62) и једанаест саопштења на домаћим
скуповима штампаним у изводу (М64).
На основу објављених публикација, јасно се уочава да се досадашњи научноистраживачки рад
кандидаткиње одвијао кроз две области. Једна се односи на мандибуларни прогнатизам као најчешћи
краниофацијални деформитет, у оквиру кога се највећи део објављених резултата односи на анализу
кранио-днто-фацијалних структура код ове аномалије као и на њену класификацију. Друга област су
расцепи лица и вилица, њихова епидемиологија као и модалитети њиховог ортодонтског лечења.
У свим фазама научноистраживачког рада, кандидаткиња је показала доследност у примени научног
метода, спремност на сарадњу, изражен смисао за тимски рад . Идеје и материјал за рад су проистекли из
дугогодишњег рада у конзилијуму за дентофацијалне деформитете.
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VIII. МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ
Преглед минималних услова за стицање звања доцента у пољу медицинских наузка («Критеријуми за
стицање звања наставника на Универзитету одбране у Београду, Службени војни лист бр. 7/12) и
резултата које је постигла асистент др Татјана Чутовић
Услови

Потребно

Научни степен доктора наука из уже
научне области за коју се бира.

Научни степен доктора наука
из уже научне области
ортопедија вилица.

Матична здравствена специјализација
на
предметима за које таква
специјализација постоји.

Специјалиста
ортопедије вилица.

Докторат наука

Способност за
наставни рад

Публиковани радови

а) Најмање трогодишње педагошко
искуство у звању асистента
а) Најмање један in extenso рад, као први
аутор
у часопису са импакт фактором са
Journal Citation Report (JCR) листе чија
је вредност најмање 0.75 односно више
радова у часописима са JCR листе
(први аутор у једном) чији је
кумулативни импакт фактор 0.75.
б) Најмање један in extenso рад у
часопису индекси- раном у SCI
Expanded бази података без импакт
фактора.
в) Најмање два in extenso рада у
часописима
индек- сираним у MEDLINE бази
података. Рад из категорије б) може
бити замењен радом из ка-тегорије а),
а радови из категорије в)
могу бити за-мењени радовима из
категорија а) и б)
и б).

Допринос
академској и широј
заједници

Постигнуто

Остварене активности најмање у два
елемента из Табеле 1.

У звању асистента од децембра
2009.
године.
а) 7 in extenso радова (први
аутор у два) у часописима са
JCR листе, кумулативна
вредност импакт фактора
2,618

б) 3 in extenso рада у
часописима индексираним у
SCI Expanded бази података
без импакт фактора.
в) замењени радовима
под б)

1. Учешће у наставним
активностима које не носе
ЕСПБ
бодове
2. Успешно
извршавање
специјалних задужења
као допринос широј
заједници
3. Ваннаставне активности
које доприносе угледу и
статусу
факултета и Универзитета.
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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. Оцена испуњености услова за избор у
звање врши се према важећим критеријумима за изборе у звања наставника на Универзитету одбране

IX

ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ОДРЕЂЕНО ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА

На основу увида у резултате научноистраживачког рада, и процене научних, стручних и педагошких
квалитета као и анализе доприноса академској и широј заједници, Комисија је мишљења да асистент др
Татјана Чутовић испуњава све законом предвиђене услове и предлаже Наставно-научном већу
Медицинског факултета ВМА Универзитета одбране, да утврди предлог за избор др Татјане Чутовић у
звање доцента за ужу научну област Орална медицина.
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IX

ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ОДРЕЂЕНО ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА

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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