Универзитет одбране у Београду
Војномедицинскa академијa
Медицински факултет

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 Наставно-научног већа Војномедицинске академије број 4/14 од 28.11.2013.
2. Датум и место објављеног конкурса
Магазин „Одбрана“ од 15.12.2013.
3. Број наставника који се бира, звање и назив уже научне области за коју је конкурс расписан
Избор у звање ванредни професор једног наставника 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. ВС проф. др Зоран Лазић, ванредни професор за ужу научну област Орална медицина Медицинског факултета
Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду (изабран 27.05.2010. године) – председник
комисије;
2. ВС проф. др Смиљана Матић, ванредни професор за ужу научну област Орална медицина Медицинског
факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду (изабрана 03.12.2010. године) – члан
комисије
3. проф. др,Алекса Марковић редовни професор за ужу научну област Орална хирургија Стоматолошког
факултета Универзитета у Београду (изабран 15.11.2011. године) – члан комисије.
5. Пријављени кандидати

Пук.доц дрМилош Дука

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

Милош (Владо) Дука
2. Звање, датум донете одлуке о избору у звање
Доцент ,28.маја 2009. године
3. Датум и место рођења, адреса
10.1.1961. године, Засада-Билећа
4. Установа где је кандидат тренутно запослен и професионални статус
Војномедицинска академија, Клиника за стоматологију, начелник Одељења оралне хирургије.
5. Година уписа и завршетка високог образовања, универзитет, факултет, назив студијског програма,
просечна оцена током студија и стечени стручни, односно академски назив
1982. – 1988. година, Универзитет у Београду, Стоматолошки факултет, студије стоматологије, 7,48, зубни лекар
6. Година уписа и завршетка специјалистичких студија, универзитет, факултет, просечна оцена (за
здравствене специјализације оцена са завршног испита), научна област, стечени академски назив
1995. – 1998. године, Војномедицинска академија, оцена одличан, стоматологија, специјалиста оралне
хирургије
7. Година уписа и завршетка магистарских студија, универзитет, факултет, научна област, стечени
академски назив
2002. Војномедицинска академија у Београду, магистар стоматолошких наука
8. Налов магистарске тезе
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II. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА
Примена бупивакаина са и без вазоконстриктора код уградње БЦТ имплантата .
9. Наслов докторске дисертације, година одбране, универзитет, факултет и стечено звање
„Ефекат локалне примене плазме богате тромбоцитима и вођене ткивне регенерације на зарастање кости код ране
уградње денталних имплантата.“ 2008 Војномедицинска академија,доктор стоматолошких наука.
10. Знање светских језика (за сваки језик посебно) – STANAG, или наводи кандидата (чита, пише, говори, са
оценом одлично, врло добро, добро задовољавајуће)
Руски ,Енглески (чита, пише ,и говори одлично)
11. Научна област и ужа област
Орална хирургија
12. Место и трајање студијских боравака (усавршавања) у иностранству
Универзитетска клиничка болница у Шведској-Линчепинг 2000год 15 дана и у Нирнбергу 2006 год.код
Проф.Малфред Ланга 7 дана
13. Кретање у служби
Предавач у школи резервних официра ВМА
Предавач на Медицинском факултету у Косовској Митровици од 2011 год.
Начелник одељења оралне хирургије Клинике за стоматологију ВМА од 2007 год
1998. – 2013. Стоматолог специјалиста на Клиници за стоматологију ВМА
1995. - 1998. лекар на специјализација из оралне хирургије (ВМА Београд)
1991-1995 стоматолог Гарнизонска амбуланта Ваљево
1989-1991 стоматолог Војномедицински центар Загреб
14. Претходна звања (навести сва звања и годину избора)
2009. год. доцент орална хирургија ВМА
15. Чланство у стручним и научним асоцијацијама
Српско лекарско друштво, Секција за оралну хирургију и имплантологију.
Заменик преседника имплантолошке секције од 2010 год.
Члан конзилијума ВМА за деформитете лица и вилица
Балканско удружење стоматолога

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
I Радови у међународним часописима, штампани у целини ( М -23) (М -24)
1. Стојановић З, Николић П, Никодијевић А, Милић Ј, Дука М. Analysis of variation of sagittal position of the
jaw bones in sceletal class III malocclusion. Војносанит Прегл 2012;69(12):1039-1045
2. Живковић Д, Витошевић З, Миладиновић М, Михаиловић Б, Дука М, Живковић М, Тошић Г, Младеновић
С, Младеновић Д. Endodontic-oral surgery teleconsultation using the Store And Forward method. Healthmed
2012;6(12):4080-4089.
3. Михаиловић Б, Миладиновић М, Дука М, Влаховић З, Митић Н, Дубовина Д. Radiographic interpretation of
the abnormalities of the follicles of impacted teeth. HealthMED 2012;6(10):3512-3516.

2

III. НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ДОПРИНОС

4. Михаиловић Б, Дука М, Лазић З, Младеновић Д, Вујицић Б, Миладиновић М. Computer-aided technologies
in diagnostics and therapy of impacted teeth. (In Serbian). Војносанит Прегл. 2011 Апр;68(4):353-8.
5. Михаиловић Б, Дука М,Миладиновић М,Вујичић Б, Мачукановић-Голубовић Л. Conditions causing copious
bleeding important for dental medicine practice.Војносанит Прегл 2010;67(1):59-64.
6. Михаиловић Б, Дука М, Миладиновић М, Вујицић Б, Мачукановић-Голубовић Л. Conditions causing
copious bleeding important for dental medicine practice. (In Serbian). Војносанит Прегл. 2010 Јан;67(1):59-64.
7. Дука М, Лазић З, Бубало М, Татић З, Ђурђевић Д, Матић С. Effects of local aplication of platelet-rich plasma
and guided tissue regeration on stability of implants. Acta Veterinaria. Београд.2010;60(1):89-101.
8. Дука М, Михаиловић Б, Миладиновић М, Јанковић А, Вујицић Б. Evaluation of telemedicine systems for
impacted third molars diagnosis. (In Serbian). Војносанит Прегл. 2009 Дец;66(12):985-991.
9. Дука М, Михаиловић Б, Миладиновић М, Јанковић А, Вујичић Б. Evaluation of telemedicine systems for
impacted third molars diagnosis.Војносанит Прегл 2009;66(12):985-99.
10. Лазић З, Бубало М, Петковић-Ћурчин А, Дука М, Михаиловић Б.Therapeutic use of platelet-rich plasma in
oral surgery. Војносанит Прегл 2009;66(10):821-825.
11. Дрекић Д, Простран М, Дука М, Ранковиц В, Керкез М, Стефановић Д, Простран М. Study of molecular
and granular layer of dentate gyrus of female rats neonatally treated with estrogen. International Journal of
Neuroscience. 2009;119(8):1228-1238.
12. Дука М, Лазић З, Бубало М. Efects of local administration of platelet-rich plasma and guided tissue regeneration
on the level of bone resorption in early dental implant insertion. Војносанит Прегл 2008;65(6):462-468.
13. Дрекић Д, Ранковић В, Керкез М, Лозанце О, Малобабиц С, Дука М, Бабић З. Influence of estrogen on the
cerebellar cortex of male rats. Acta Veterinaria . Београд . 2008;58(1):43-51.

II Радови у водећим часописима од националног значаја, штампано у целини ( М-52)
1. Миладиновић М, Дука М, Младеновић Д, Младеновић С, Младеновић Л, Хаџибети М. Dental patients on
oral anticoagulant therapy. Acta Medica Medianae. IN PRESS
2. Миладиновић М, Михаиловић Б, Јанковић А, Тошић Г, Младеновић Д, Живковић Д, Дука М, Вујичић Б.
The reasons for the extraction obtained by arteficial intelligence. Acta Fac Med Naiss 2010; 27(3):143-158.
3. Михаиловић Б, Дука М, Миладиновић М, Голубовић И Вујичић Б. Computerised oral surgery. Acta Fac Med
Naiss 2009;26(2):93-99.
4. Дука М, Лазић З, Бубало М. Ефекат локалне примене плазме богате тромбоцитима и вођене ткивне
регенерације на степен коштане ресорпције код рано уграђених денталних имплантата.Војносанит Прегл
2008; 65 ( 6 ): 417-500
5. Дука М, Лазић З, Стаматовић Н, Татић З, Бубало М, Вељовић М. Clinical parameters of the local anesthetic
effect of bupivacaine applied with and without a vasoconstrictor in oral implantology. Војносанит Прегл 2007;
64 ( 9 ) : 581-652
III Радови у часописима од националног значаја, штампано у целини ( М-52 )
1. Дука М, Лазић З, Матић С, Коковић В. Еносални имплантати-двадесетдвогодишња студија. Билтен
оралних хирурга Србије 2001 ; ( 3 ) : 55-8
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2. Коковић В, Матић С, Лазић З, Дука М. Заменици кости у денталној имплантогији. Билтен оралних
хирурга Србије 2001; (3): 55-8
IV Радови у зборнику међународних конгреса, штампано у изводу ( М-34 )
1. Марјановић М, Спаић Р, Аврам Н, Дука М. Adminisration of alogrnic fibrin glue as a means of local
hemostastis after extraction of teeth in patients under oral anticoagulant therapy.Proceedings of 2 nd Congress of
the Balkan Stomatological Society; 1997 April 2-5; Belgrade
2. Стаматовић Н, Лазић З, Поповић С, Коковић В, Дука М. Evalution of the mobility of B.C.T. endosseous
implants inserted by one and two stage techiques: experimental study. Proceedings of 6th Congress of the Balkan
Stomatological Society; 2001 May 3-6; Bucharest, Romania
3. Одавић М, Томановић З, Дука М. Стоматопротетско збрињавање последица ратних повреда
максилофацијалне регије. Конгрес ратне медицине са међународним учешћем; 2001 Мај 23-27
4. Томашевић Г, Поповић Т, Милосављевић I, Дука М, Станковић З. Значај зубног статуса у идентификацији
распаднутог леша у ратним условима. Конгрес ратне медицине са међунароним учешћем; 2001 Мај 23-27;
Бањалука
5. Дука М, Лазић З, Стоиљковић Н, Коковић В. Sinus floor elevation ( sinus lift ) at the B.C.T. implant insertion:
a case report. Procedings of the Mediterranean Dental Implany Congress; 2002,June 19-23; Corfu, Greece; 45
6. Коковић В, Лазић З, Стоиљковић Н, Дука М, Томановић З. The use of platelet concentrale dental
implantology.Proceedings of the Mediterranean Dental Implant Congress, 2002, June 19'23; Corfu, Greece; 43
7. Стоиљковић Н, Матић С, Коковић В, Лазић З, Дука М. Bone substitutes in postapicoectomy defects.
Proceeding of the Mediterranean Dental Implant Congress; 2002, June 19-23; Corfu, Greece; 45
8. Стоиљковић Н, Лазић З, Бубало М, Матић С, Дука М. Augmentation of the atrophica mandibular ridge using
Bio-oss-a case report, Abstract book of 9th Congress of Balkan Stomatological Society; 2004, May 13-16; Ohrid,
Former Balkan Republic Macedonia
9. Матић С, Лазић З, Стоиљковић Н, Дука М. Immediate and delayed immediate implantation: restrospective
analysis of 16 year clinical results, Abstract book of 9 th Congress of Balkan Stomatological Society; 2004,May
13-16,Ohrid, Former Balkan Republic Macedonia
10. Дука М, Лазић З, Бубало М, Стоиљковић Н.Parameters of local anesthesia in B.C.T. implant insertion using
bupivacaine with or without vasoconstrictor. Proceedings of 9th Congress of the Balkan Stomatologial Society;
2004,May 13-16, Ohrid, Former Balkan Republic Macedonia
11. Стаматовић Н, Дука М, Петковић А, Матић С. Monitoring of the Osseointegration of One and Two Phase
Endosteal Cylinder Type Implants by Measuring the Rade of Mobility Using “ Periotest “ – an experimental
study. Proceeding of 9th Congress of the Balkan Stomatologial Society; 2004, May 13-16,Ohrid, Former Balkan
Republic Macedonia
12. Дука М, Бубало М, Лазић З, Стаматовић Н. Преимплантатна припрема атрофичног алвеоларног гребена
доње вилице коштаним аутотрансплататом-приказ случаја. X Балкански конгрес; 2005, Мај , Сава Ценар
Београд
V Радови саопштени на скуповима, штампани у целини ( М-63 )
1. Коковић V, Матић С, Лазић З, Дука М. Заменици кости у денталној имплантологији.Зборник радова X
Конгреса максилофацијалних хирурга Југославије са међународним учешћем; 2000, Нов, 23-25, Београд,
Југославија
2. Дука М, Лазић З, Матић С, Коковић V. Еносални имплантати-двадесетгодишња студија Зборник радова X
Конгреса максилофацијалних хирурга Југославије са међународним учешћем; 2000, Нов, 23-25, Београд,
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Југославија
3. Стаматовић Н, Лазић З, Поповић С, Коковић V, Дука М. Мерење покретљивости еносалних Б.Ц.Т.
имплантата уграђених код паса једнофазном и двофазном техником уградње; III Конгрес стоматолога
Југославије; 2000, Нови Сад,Србија
4. Дука М, Лукић З, Стоилковић Н, Стаматовић Н. Примена интравенске седације и аналгезије у
имплантологији; III Конгрес стоматолога Југославије; 2000,Нови Сад, Србија
5. Стоиљковић Н, Дука М, Бубало М, Коковић V. Ренгенолошка процена ресорпције кости код једнофазне
уградње имплантата; III Конгрес Стоматолога Југославије; 2000,Нови Сад,Србија
6. Одавић М, Томанови З, Дука М. Шрафити или цементирати супраструктуру на имплант; XIV Конгрес
лекара отаџбине и дијаспоре 2000
7. Лазић З, Матић С, Коковић V, Дука М. Примена Б.Ц.Т. имплантата код максилофацијалне регије; XIV
Конгрес лекара Србије I Конгрес лекара отаџбине I дијаспоре;
8. Бубало М, Лазић З, Дука М, Стоиљковић Н. Уградња имплантата са подизање пода синуса затвореном
техником-приказ случаја. Зборник абстраката I симпозијама оралних хирурга и имплантолога Србије;
2004, Окт 29-30 , Београд, Србија
9. Дука М, Стаматовић Н, Бубало М, Лазиц З.. Параметри функције кардиоваскуларног система у току
уградње Б.Ц.Т. имплантата уз локалног анестетика бупивакаина са вазоконстриктором и без њега; I
симпозијум оралних хирурга I имплантолога Србије; 2004, Окт 29-30; Сава Центар, Боград, Србија
10. Михаиловић Б, Дука М, Миладиновић М, Vујичић Б, Живковић Д. Коришћење ЦТ и ЦБЦТ технологије
код планирања денталних импланта. XLVIII Конгрес антрополошког друштва Србије са међународним
учешћем, Пролом Бања 2009.

11. Михаиловић Б, Дука М, Миладиновић М, Живковић Д, Vујичић Б. Значај софтверског премеравања
коштаног ткива на 2Д ренденграфији у циљу планирања денталних импланта. XLVIII Конгрес
антрополошког друштва Србије са међународним учешћем, Пролом Бања 2009.

12. Дука М, Миладиновић М, Дука М. Вађење ектопичног зуба насталог као последица палатошизе и њеног
хируршког лечења. XLVIII Конгрес антрополошког друштва Србије са међународним учешћем, Пролом
Бања 2009.

13. Дука М, Михаиловић Б, Миладиновић М, Тодоровић К. Коришћење ЦТ и ЦБЦТ технологије код
дијагностике и планирања терапије импактираних умњака. XLVIII Конгрес антрополошког друштва
Србије са међународним учешћем, Пролом Бања 2009.
14. Вујичић Б, Дука М, Михаиловић Б, Живковић Д, Миладиновић М. Телестоматологија у дијагностици
хроничних периапикалних лезија предњих зуба. XLVIII Конгрес антрополошког друштва Србије са
међународним учешћем, Пролом Бања 2009.
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III. НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ДОПРИНОС
б) у ранијем периоду уколико то предвиђају критеријуми
2. Уређивање часописа и публикација
a) у току последњег изброног периода
Рецезент у ВСП
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)

1. сарадник научноистраживачког пројекта „Значај цитокина у развоју хроничних денталних периапиксних
лезија“, којим је руководио бг академик проф. др Миодраг Чолић. Научноистраживачки пројекат је одобрен
Одлуком Наставно-научног већа број 4/504 од 29.01.2009. године, под шифром ВМА/06-10/Б.2
2. НИ задатак.Процена успешности терапије пародонтопатије на основу локално продукованих медијатора
инфламације и маркера коштаног ремоделиранја бр.1077 од 11.06.2006.члан пројекта,Медицински факултет у
Приштини са седиштем у Косовској Митровици-руководилац проф.др Бранко Михаиловић.
3. НИ задатак.Удруженост полиморфизма гена за цитокине са током и исходом периимплантитиса и
пародонтопатија бр.3/512 од 29.10.2009.члан пројекта,.ВМА-руководилац пук доц.др Новак Стаматовић.
4. Признања, награде и одликовања за професионални рад:
a) у току последњег изброног периода
б) у ранијем периоду
2002. Медаља човекољубља
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:

б) Педагошко искуство
Предавач у школи резервних официра СнСл ВС
Предавач на Медицинском факултету у Косовској Митровици oд 2009.године
Предавач другог семестра специјалистичких студија
Предавач на академским специјалистичким студијама

в) Приступно предавање (датум, место, тема, оцена комисије)

2. Наставни рад (после избора у звање наставника)
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IV. ПЕДАГОШКА СПОСОБНОСТ И ДОПРИНОС У НАСТАВИ
а) Назив студијског програма, предмета (модула, курса), година студијског програма и фонд часова
(на основним, дипломским односно специјалистичким, магистарским и докторским студијама):
Имплантати у оралној медицини.Орално здравље и пародонтална медицина, специјалистичке академске
студије 1 час недељно.Имплантолошко-ортодонтска терапија пацијената са орофацијалним
деформитетима.Пародонтопатија као мултифакторијална болест 1 час недељно.Протетска припрема и
протетско збрињавање пацијената са пародонтопатијом 1 час недељно.Орална хирургија,интегрисане
академске студије стоматологиј 1,5 часова недељно..
3. Увођење нових области, наставних предмета (модула, курсева)

4. Увођење нових метода у реализацији наставе

5. Уџбеници - основни (наслов, аутори, година издавања, издавач)
Телестоматологија-Михаиловић Б,Миладиновић М, Дука М, Тошић Г.Уджбеник,Универзитет у Приштини
2012.
6. Уџбеници – помоћни (приручници, скрипте и сл. – наслов, аутор, година издавања, издавач)

7. Награде и признања универзитета, педагошких и научних асоцијација:

8. Извођење наставе на универзитетима ван земље

9. Мишљење кадета - студената о педагошком раду наставника

10. Остало
Предавач по позиву:
1.Ургентна стања у стоматологији, Медицински факултет у Приштини, 2008.

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)
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V. РУКОВОЂЕЊЕ – МЕНТОРСТВО У ИЗРАДИ ЗАВРШНИХ РАДОВА
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)
Др Зоран Влаховић- Орална хирургија -Компаративна анализа локалног одговора периимплантатног ткива након уградње
денталних имплантата флап и флаплес методом.Докторска дисертација Универзитет у Приштини 2013 год.Косовска
Митровица.
Др Марија Бубало –Орална хирургија-Утицај ресорптивне деминерализоване мембране хуманог и бовиног порекла различите
и исте дебљине на осификацију коштаних дефеката.Докторска дисертација Универзитет у Приштини 2013 год.Косовска
Митровица
Др Милан Миладиновић-Орална хирургија-Модел артифицијалне интелигенције у откриванју болести и начина излечења у
оралној хирургији.Докторска дисертација Универзитет у Приштини 2013год.Косовска Митровица

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

- Активни члан одбора 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

5. Вођење професионалних (струковних) организација

Подпреседник Секције за оралну имплантологију СЛД.
6. Учешће у раду одбора, стручних тела, професионалних организација

7. Израда професионалних експертиза и рецензирање радова и пројеката

Рецезент стручних радова из области стоматологије у часопису - Војносанитетски преглед
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VII. АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА
1. ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА ПЕДАГОШКОГ РАДА
Анализа наставне делатности: наставну делатност кандидат обавља савесно излажући савремено конципирана
актуелна стручна и научна предавања, која излаже јасно, разумљиво и прилагођено профилу слушалаца.
Кандидат је у склопу своје наставне активности свакодневно доступан колегама, стоматолозима на стажу и
специјализацији за стручна објашњења и помоћ у раду.

2. ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА
Свој научноистраживачки рад започео је проучавањем утицаја локалног анестетика са и без вазоконстриктора на
кардиоваскуларне параметре у току уградње еносеалних имплантата као и утицаја локалног анестетика без
вазоконстриктора на почетну осеоинтеграцију имплантата.У даљем току његов велики допринос је у унапређењу
и савременом приступу примене коштаних аутотрансплантата код преимплантатне припреме атрофичног
алвеоларног гребена доње и горње вилице.Бави се проучавањем утицаја плазме богате тромбоцитима на
осеоинтеграцију еносеалних имплантата код ране уградње имплантата као и решавање коштаних дефеката
применом фактора раста и коштаних заменика. Његови радови из области имплантологије и оралне хирургије
представљају основ савремене терапије . Промене на алвеоларном гребену применом еносеалних имплантата и
степеном ресорпције кости око вратног дела имплантата представља његово даље интересовање проучавања..У
последње време интензивно ради на проучавању биоинжењеринга у савременој стоматологији kao и применом
телестоматологије у стоматолошкој пракси.

9

VIII. МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ
На расписани конурс пријавио се један кандидат.
Кандидат Милош Дука, специјалиста оралне хирургије, доцент за област Орална хирургија испуњава све услове за
избор у звање ванредног професора прописане
а) Законом о високом образовању
б) Статутом Универзитета одбране
в) Критеријумима за стицање звања настаника („Службени војни лист“ бр.7/12), јер има:
Прописани услови
Услови кандидата
Научни степен доктора наука из уже научне области за докторат из уже научне области
коју се бира
Матична здравствена специјализација на предметима
специјалиста оралне хирургије
за које таква специјализација постоји
После избора у звање доцента има најмање два in
има 7 in extenso радова у часописима са JCR листе,
extenso рада у часописима са кумулативним импакт
вредност импакт фактора износи 1,795
фактором са JCR листе чија је вредност најмање 0.75
После избора у звање доцента има најмање један in
extenso рад у часописима индексираним у SCI
Expanded бази података без импакт фактора, који се
има 3 радa in extenso рад у часописима индексираним
може заменити радовима објављеним у часописима са у SCI Expanded бази података без импакт фактора
JCR листе
После избора у звање доцента има најмање два in
extenso рада у часописима индексираним у MEDLINE
бази података који се могу заменити са радовима
радове из овог услова покривају два од 7 радова у
објављеним у часописима са JCR листе
часописима са JCR листе
Статус руководиоца научноистраживачког или
Члан је у три (3) НИР пројекта.
стручног пројекта или сарадника (члан истраживачког
или стручног тима) на таквом пројекту.
Од претходног избора има:
1 књига
- књигу или монографију из релевантне области, или
- уџбеник или превод уџбеника из области из које се
бира, или
- практикум, збирку задатака или скрипту за наставу
из области из које се бира.
Саопштења на међународним или домаћим научним
Укупно 15 саопштења, од чега 5 на домаћим и 10
скуповима.
саопштења на међународним научним скуповима
Менторство за израду најмање једног магистарског
рада или докторске дисертације. Овај услов може се
Члан комисије за одбрану 4 докторске тезе
заменити учешћем у комисији за одбрану две тезе
Ментор 4 специјализанта
(докторске, магистарске или обе) или учешћем у
комисији за одбрану једне тезе (докторска или
магистарска) уз учешће у својству ментора за две
здравствене специјализације (супспецијализације).
Остварене активности најмање у три елемента из
активности у више од 3 елемента из Табеле 1
Табеле 1 Критеријума за стицање звања наставника у
Критеријума за стицање звања наставника у пољу за
пољу за медицинске науке („Службени војни лист“,
медицинске науке („Службени војни лист“, број 7/12) :
број 7/12)
активности 2, 6, 9,15
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
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IX

ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ОДРЕЂЕНО ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА

Комисија позитивно оцењује научноистраживачки, стручни и професионални допринос, педагошке способности
и допринос академској и широј заједници пријављеног кандидата Милоша Дуке и предлаже Наставно-научном
већу Медицинског факултета Универзитета одбране, да утврди предлог за избор Милоша Дуке у звање ванредног
професора за ужу научну област орална хирургија.
ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
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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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