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 број 2/3 са 3. седнице од 25.10.2012.године.
2. Датум и место објављеног конкурса
15.11.2012. лист „Одбрана“
3. Број наставника који се бира, звање и назив уже научне области за коју је конкурс расписан
Један ванредни професор за ужу научну област физикална медицина и рехабилитација
4. Чланови Комисије (име и презиме, звање, ужа научна област за коју је изабран, датум избора у звање,
институција у којој је запослен)
1. проф. др Ивана Петронић, редовни професор за ужу научну област Физикална медицина и
рехабилитација, изабрана у звање 2011. год, Медицински факултет Универзитета у Београду, запослена у
Универзитетској дечјој клиници Медицинског факултета у Београду
2. проф. др Љубица Константиновић, ванредни професор за ужу научну област Физикална медицина и
рехабилитација, изабрана у звање у јуну 2011. г., Медицински факултет Универзитета у Београду,
запослена у Клиници за физикалну медицину и рехабилитацију „Др М. Зотовић“, Београд
3. Пк проф. др Славиша Ђурђевић, ванредни професор за ужу научну област Физикална медицина и
рехабилитација, изабран у звање у децембру 2009. г., Медицински факултет Универзитета одбране,
запослен у Институту за ваздухопловну медицину ВМА
5. Пријављени кандидати
пуковник проф. др. Александар Ђуровић

II. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА
1. Име (име једног родитеља) и презиме
Александар Гојко Ђуровић
2. Звање, датум донете одлуке о избору у звање
ванредни професор, мај 2008. г.
3. Датум и место рођења, адреса
20.02.1958. Сарајево; садашња адреса: Ратка Митровића 105, Београд
4. Установа где је кандидат тренутно запослен и професионални статус
Војномедицинска академија; Начелник Клинике за физикалну медицину и рехабилитацију
5. Година уписа и завршетка високог образовања, универзитет, факултет, назив студијског програма,
просечна оцена током студија и стечени стручни, односно академски назив
Медицински факултет Универзитета у Београду 1976-1983. г.; просечна оцена 8,78; доктор медицине
6. Година уписа и завршетка специјалистичких студија, универзитет, факултет, просечна оцена (за
здравствене специјализације оцена са завршног испита), научна област, стечени академски назив
1985-1988. ВМА Београд; оцена одличан; ужа научна област: физикална медицина и рехабилитација;
специјалиста физикалне медицине и рехабилитације
7. Година уписа и завршетка магистарских студија, универзитет, факултет, научна област, стечени
академски назив
1992-1995. г., ВМА, Београд; ужа научна област: физикална медицина и рехабилитација; магистар медицинских
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II. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА
наука
8. Налов магистарске тезе
Ефекти различитих рехабилитационих програма на функционалну способност екстремитета код рањеника са
стрелним преломима костију.
9. Наслов докторске дисертације, година одбране, универзитет, факултет и стечено звање
Ефекти пулзирајућег нискофреквентног магнетног поља у раној рехабилитацији болесника са тоталном
бесцементном артропластиком кука; 1999. г.; доктор медицинских наука
10. Знање светских језика (за сваки језик посебно) – STANAG, или наводи кандидата (чита, пише, говори,
са оценом одлично, врло добро, добро задовољавајуће)
енглески - чита, пише, говори (врло добро)
руски - чита (добро)
немачки - чита, говори, пише (добро задовољавајуће)
11. Научна област и ужа област
физикална медицина и рехабилитација
12. Место и трајање студијских боравака (усавршавања) у иностранству
13. Кретање у служби
1990-1996.г. Војна болница у Мељинама,
Од 1996.г. Војномедицинска академија
14. Претходна звања (навести сва звања и годину избора)
Асистент (1998),
доцент (2002),
ванредни професор (2008)
15. Чланство у стручним и научним асоцијацијама
Члан председништва Удружења физијатара Републике Србије,
Члан Комисије за рехабилитацију при Влади Републике Србије,
Члан Секције за физикалну медицину и рехабилитацију Српског лекарског друштва.

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

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ МЕЂУНАРОДНОГ ЗНАЧАЈА - М 20
Радови објављени у научним часописима међународног значаја – М22
1. Konstantinovic Lj, Kanjuh Z, Milovanović A, Cutović M, Djurovic A, Savic V, Dragin A, Milovanovic
N. Low-Level Laseer Therapy for Acute Low Back Pain with Radiculopahy: A Double-Blind
Randomized Placebo-Controlled Study. Photomedicine and Laser Surgery, 2010¸28(4):553-60. (IF =
1,633).
Радови објављени у научним часописима међународног значаја – М23
2. Đurović A, Marić D, Brdareski Z, Konstantinović Lj, Rafajlovski S, Obradović S, Ilić R, Mijailović Z.
Sexual rehabilitation after myocardial infarction and coronary bypass surgery: Why do we not perform
our job? Vojnosanit Pregl 2010; 67(7): 579-87. (IF = 0,199)
3. Đurdjević S, Jezdimirović M, Đurović A, Dedić G, Aleksić N, Branković N, Stojiljković S, Stojšić D,
Blagojević Z. The evaluation of the concentrations of methylprednisolone applied intravenously and by
iontophoresis in the pig. ActaVeterinaria 2009;59(2-3): 157-65. (IF = 0,179)
4. Ilić D, Djurović A, Brdareski Z, Vukomanović A, Pejović V, Grajić M. The position of the Chinese
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III. НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ДОПРИНОС
massage (Tuina) in clinical medicine. Vojnosanitetski pregled, 2012; 69(11):999-1004. doi:
10.2298/VSP1101040131 (IF = 0,179)
5. Brdareski Z, Djurović A, Šušnjar S, Životić-Vanović M, Ristić A, KonstantinovićLj, VučkovićDekićLj, Tankosić M. Effects of a short-term differently dosed aerobic exercise on maximum aerobic
capacity in breast cancer survivors: a pilot study. Vojnosanit Pregl 2012; 69(3):237-42. (IF = 0,179)
Рад у часопису који је на СЦИ листи, али без импакт фактора – М24
1. Đurović A, Miljković D, Brdareski Z, Plavšić A, Jevtić M. Pulse low-intensity electromagnetic field as
prophylaxis of heterotopic ossification in patients with traumatic spinal cord injury. Vojnosanit Pregl
2009; 66(1): 22-8.
2. Đurović A, Marić D, Brdareski Z, Jevtić M, Đurđević S. The effects of polarized-light therapy in the
healing process of pressure ulcers. Vojnosanitet Pregl 2008; 65(12): 906-12.
3. Vukomanović A, Popović Z, Đurović A, Krstić Lj. The effects of short-term preoperative physical
therapy and education on early functional recovery of patients younger than 70 undergoing total hip
arthroplasty. Vojnosanit Pregl 2008; 65(4): 291-7.
Рад у иностраном часопису који није на SCI листи - М51
1. Plavšic A, Djurovic A, Popovic MB. Functional electrical therapy for facilitation of motor recovery in a
patient with subacute stroke. ActaFisiatr 2008;15(2):117-21.
2. Plavsic A, Djurovic A, Popovic MB. Functional Electrical Therapy (FET) for promotion of motor
recovery in a patinent with acute stroke: case report. FTR Bil Der J PMR Sci 2008; 2:69-76.
Саопштење са међународног скупа, штампано у целини - М33
1. Đurđević S, Dedić G, Brdareski Z, Đurović A, Krstić Lj. Prednost elektroforetske aplikacije leka kod
sportskih povreda meniskusa kolena u poređenju sa peroralnim unosom. Zbornik radova Trećeg
međunarodnog kongresa ’Ekologija, zdravlje, rad, sport’; 10-13.septembar 2009; Banja Luka,
Republika Srpska; 2009. str. 232-4.
Саопштење са међународног скупа штампано у изводу - M 34
1. Brdareski Z, Djurovic A, Susnjar S, KonstantinovicLj, Ristic A, Vanovic M, Dekic Lj. Physical
involvement and the level of aerobic capacity (VO2max) in breast cancer survivor. Abstract book of 8th
Mediterranean Congress of Physical and Rehabilitation Medicine; 2010. 29.9-02.10.2010; Limassol,
Cyprus. p. 180.
2. Djurovic A, Brdareski Z, Vukosavljevic I, Petrovic M, Stevanovic M, Maric D. Effects of different
exercise regimes on a trunk muscles strength and endurance in the patients with chronic low back pain.
Marinček Č, Burger M, editors. Book of Abstracts of 7th Mediterranean Congress of PRM; 2008 Sep
18-21; Portorož, Slovenia; 2008. p.219.
3. Kilibarda M, Brdareski Z, Đurović A, Pejovic V, NikcevicLj, Plavsic A. Early rehabilitation and
functional assessment of patients after stroke. Abstract book of 5th World Congress of the ISPRM;
2009. June 13-17; Istambul, Turky; 2009. p 172.
4. Brdareski Z, Zivotic- Vanovic M, DjurovicA, KonstantinovicLj, NikcevicLj, Plavsic A, Zivanic S.
Aerobic training and factors of risc for coronary heart disease in persons with traumatic leg amputee in
preprosthetic phase of rehabilitation. Abstract book of 5th World Congress of the ISPRM; 2009. June
13-17; Istambul, Turky; 2009. p.307-8.
5. Miljkovic D, Djurovic A, Brdareski Z, KonstantinovicLj, Petronic I, Djurdjevic S. Effects of pulse lowfrequency electro-magnetic field (PLFEMF) on functional outcome of patients after traumatic spinal
cord injuries (TSCI). Abstract book of 5th World Congress of the ISPRM; 2009. June 13-17; Istambul,
Turky; 2009. p.626.
6. Jovanovic B, Miljkovic D, Djurovic A, Boskovic S. Health care and the role of nurse in maintening
cortical and subcortical therapy with patients in the state of coma vigil. Abstract book of 1sr
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International Congress on Nursing Education, Research (Practice; 2009, October 15-17; Thessaloniki,
Greece;p.294
Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целини - М61
1. Djurovic A, Brdareski Z, Vukomanovic A, Miljkovic D. Variables and experimental designs in the
physical medicine and rehabilitation research. Balneoclimatologia 2011; 37(1):165-70.
Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини - М63
7. Djurovic A, Brdareski Z, Miljkovic D, Plavsic A. The questionare and interview in rehabilitation
medicine. Balneoclimatologia, maj 2008; 32 Suppl 1:74-7.
8. Brdareski Z, Đurović A, Miljković D, Kilibarda M, Pejović V, Plavšić A. Rehabilitacija pacijenata
posle opekotina. Balneoclimatologia, maj 2008; 32 Suppl 1:32-5.
9. Miljković D, Đurović A, Brdareski Z, Plavšić A, Kilibarda M. Rana rehabilitacija pacijenata sa
povredom mozga i kičmene moždine: pulsirajuće niskofrekventno elektromagnetno polje (PNFEMP) u
prevenciji heterotopijskih osifikata. Balneoclimatologia, maj 2008; 32 Suppl 1:47-52.
10. Đurovic A, Brdareski Z, Miljkovic D, Maric D. Drug induced peripheral neuropathies: Importance for
physiatrists. Balneoklimatologia maj 2009: 33(3): 152-156.
11. DjurovicA, Maric D, Brdareski Z, Miljkovic D. Sexual rehabilitation of patients with a coronary
disease. Balneoclimatologia 2010; 34(1):24-9.
Радови саопштени на скупу националног значаја, штампани у изводу - М 64
1. Đurđević S, Dedić G, Đurović A, Krstić Lj, Brdareski Z. Prednosti lokalno unetog antibiotika
elektroforezom u odnosu na aplikaciju, intravensku ili peroralnu, u svetlu prevencije rezistencije i
neželjenih efekata. Zbornik rezimea 43.internacionalnog skupa:Dani peventivne medicine, Niš, 2225.septembar 2009. str. 30-1.
2. Vukomanović A, Pejović V, Ilić D, Pišev P, Đurović A. „Rehabilitacioni list” - medicinska
dokumentacija za „osmišljenu rutinu” u rehabilitaciji. Balneoclimatologia 2012; 38(1):193-4.
3. Pejović V, Vukomanović A, Ilić D, Pišev P, Đurović A. „Rehabilitacioni list” - evaluacija kardioloških
pacijenata. Balneoclimatologia 2012; 38(1):240.
4. Miljković D, Đurović A, Brdareski Z, Kilibarda M, Luković G. Rehabilitacija starih u zajednici analiza i mogućnosti. Balneoclimatologia 2012;38(1):258-9.
5. Marić D, Đurović A, Brdareski Z, Pišev P. Ambulantni tretman gerijatrijskih bolesnika: mesto podijatra
u rehabilitacionom timu. Balneoclimatologia 2012; 38(1):259-60.
6. Brdareski Z, Miljković D, Kilibarda M, Đurović A, Konstantinović Lj, Nikčević Lj. Porcedure fizikalne
medicine i rehabilitacije u tretmanu osoba koje su lečene od malignog oboljenja – da ili ne?
Balneoclimatologia 2011; 37(1):201-2.
7. Kilibarda M, Đurović A, Brdareski Z, Miljković D, Luković G, Ilić D. Efekti metoda komplementarne
medicine (akupunkture I akupresure) u tretmanu poremećaja spavanja (pilot-studija).
Balneoclimatologia 2011; 37(1):128
8. Ilić D, Đurović A, Brdareski Z, Vukomanović A, Pejović V. Tuina-kineska masaža i njena primena u
kliničkoj praksi. Balneoclimatologia 2011; 37(1):245-6.
9. Brdareski Z, Đurović A, Kilibarda M, Konstantinović Lj, Nikčević Lj, Đurđević S. Rehabilitacija žena
koje su lečene od karcinoma dojke – koliko smo prisutni? Balneoclimatologia 2010; 34(1):322-3.
10. Miljković D, Đurović A, Brdareski Z, Kilibarda M, Luković G. Organizacija sportskih aktivnosti
amputiranih u sklopu procesa rehabilitacije. Balneoclimatologia 2010; 34(1):330.
11. Marić D, Brdareski Z, Đurović A, Kilibarda M, Luković G. Gosnell skala u proceni rizika za nastanak
rana od pritiska kod nepokretnih pacijenata. Balneoclimatologia 2010; 34(1):339.
12. Đurović A, Pišev P, Vukomanović A, Marić D, Đurović M, Đurović M. Elementi bontona u dnevnoj
komunikaciji radne grupe fizioterapeuta. Balneoclimatologia 2010; 34(1):341.
13. Pejović V, Vukomanović A, Brdareski Z, Đurović A, Pišev P, Luković G. Procena funkcionalnog
oporavka pacijenata nakon koronarnog by-passa u odnosu na životnu dob korišćenjem šestominutnog
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testa hoda. Balneoclimatologia maj 2009: 33(3): 205.
14. Đurđević S, Popović N, Ranđelović D, Đurović A. Upoređivanje efekata sulfidnih voda i kratkotalasne
dijatermije kod insulin nezavisnih dijabetičara. Balneoclimatologia maj 2009: 33(3): 196-7.
15. Vukomanović A, Popović Z, Đurović A, Krstić Lj, Luković G, Pejović V. Efekti preoperativne
edukacije i obuke na osećaj nesigurnosti, straha i bola kod pacijenata nakon artroplastike kuka.
Balneoclimatologia maj 2009: 33(3): 294.
16. Vukomanović A, Popović Z, Đurović A, Krstić Lj. Efekti kratkotrajne preoperativne edukacije i
fizikalne terapije na funkcionalni oporavak pacijenata nakon artroplastike kuka. Zbornik sažetaka I
Kongresa ortopedskih hirurga i traumatologa Srbije, Beograd, 25-26.septembar 2008: 336-7.

б) у ранијем периоду уколико то предвиђају критеријуми
2. Уређивање часописа и публикација
a) у току последњег изброног периода

Уређивање међународног научног часописа – М28
1. члан Уређивачког одбора Војносанитетског прегледа од 2010.
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. НИ задатак: А-тест: клиничка употребљивост у раној фази рехабилитације оротпедско-трауматолошких
пацијената, шифра пројекта: ВМА/10-12/Б.7 (одобрен) (руководилац)
2. НИ задатак: Ефекти дозно-зависног кинези третмана у постакутној фази рехабилитације пацијената са
инфарктом срца, шифра пројекта: ВМА/10-12/Б.8 (одобрен) (срадник)
3. НИ задатак: Ефекти контролисаног аеробног тренинга на аеробну способност физиолошке и психолошке
функције и квалитет живота пацијената лечених због малигног обољења, шифра пројекта: ВМА/08-12/Б.2.
(завршен) (руководилац)
4. Признања, награде и одликовања за професионални рад:
a) у току последњег изброног периода
б) у ранијем периоду
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:
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IV. ПЕДАГОШКА СПОСОБНОСТ И ДОПРИНОС У НАСТАВИ
б) Педагошко искуство

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):
1. Интегрисане академске студије медицине: Филозофија и историја медицине, I година; фонд часова 30;
2. Интегрисане академске студије медицине: Физикална медицина и рехабилитција, VI година; почетак:
школке 2015/2016 године.
3. Увођење нових области, наставних предмета (модула, курсева)
Филозофија и историја медицине
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)

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

8. Извођење наставе на универзитетима ван земље

9. Мишљење кадета - студената о педагошком раду наставника

Оцена кадета за школску 2011/2012 годину: 4,97.
10. Остало

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)

Др Зорица Брдарески, физикална медицина и рехабилитација, «Ефекти контролисаног физичког тренинга на
аеробну способност, квалитет живота и ниво депресије и замора код пацијенткиња лечених од карцинома дојке»,
ментор, докторска дисертација 2012. г. ВМА Београд
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 Белкиза Пепић, члан комисије, специјалистички испит, фебруар 2012. год.
Др Наталија Татић, члан комисије, специјалистички испит, јун 2012. год.

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

Члан Наставно-научног већа Медицинског факултета ВМА Универзитета одбране у Београду
Члан Одбора за здравствене специјализације
Члан Савета ВМА
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

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

7. Израда професионалних експертиза и рецензирање радова и пројеката
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VII. АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА
1. ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА ПЕДАГОШКОГ РАДА
Кандидатов методолошки и педагошки рад је на високом нивоу и оцењује се највишом
оценом. У настави користи савремену технологију. Активно учествује у континуираној
медицинској едукацији. Изводи наставу са специјализантима, лекарима на обавезном
стажу. Учествује на магистарским и докторским програмима.

2. ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА
Оригиналан је у научним истраживањима, даје допринос у повезивању научних
достигунућа са применом у свакодневној пракси. Има обимну публицистичку делатност.
Руководилац је пројекта и члан научноистраживачких пројеката у оквиру Медицинског
факултета Војномедицинске академије и у оквиру Медицинског факултета
Војномедицинске академије Универзитета одбране.
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VIII. МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ
На расписани конкурс пријавио се један кандидат
Кандидат пк. проф. др Александар Ђуровић испуњава све услове за избор у звање ванредни професор
прописане:
а) Законом о високом образовању
б) Статутом Унивезитета одбране у Београду
в) Критеријумима за стицање звања наставника у пољу за медицинске науке („Службени војни лист“, број 7/12)
јер има:
Прописани услови
Услови кандидата
Научни степен доктора наука из уже научне области за
коју се бира
Матична здравствена специјализација на предметима за
које таква специјализација постоји
После избора у звање доцента има најмање два in
extenso рада у часописима са кумулативним импакт
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
После избора у звање доцента има најмање два in
extenso рада у часописима индексираним у MEDLINE бази података1

Докторат из научне области физикална и рехабилитациона
медицина
Специјалиста физикалне медицине и рехабилитације
5 радова in exstenso у часописима са JCR листе,
кумулативнa вредност имапакт фактор 2,369; кандидат је
у 1 раду први аутор; 5 радова је објављено од избора у
звање ванредног професора
3 рада у часописима индексираним у SCI expanded бази; 3
после избора у ванредни професор
9 радова у часописима индексираним у бази MEDLINE; 2
после избора у звање ванредног професора

Статус руководиоца научноистраживачког или стручног
пројекта или сарадника (члан истраживачког или стручног
тима) на таквом пројекту.
Од избора у звање доцента има:
 књигу или монографију из релевантне области или
 уџбеник или превод уџбеника за област из које се
бира или
 практикум, збирку задатака или скрипту за наставу
из области из које се бира.2
Саопштења на међународним или домаћим научним
скуповима.
Менторство за израду најмање једног магистарског рада или
докторске дисертације. Овај услов може се заменити
учешћем у комисији за одбрану две тезе (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 Табеле 1
Критеријума за стицање звања наставника у пољу за
медицинске науке („Службени војни лист“, број 7/12)

ВМА/10-12/Б.7
ВМА/10-12/Б.8
ВМА/08-12/Б.2
књига (у штампи) – 1
уређивање 1 тематског зборника радова

Укупно 29 саопштења; 22 на домаћим и 7 на
иностраним скуповима
Ментор у 2 докторске дисертације; ментор у 3
магистарска рада
Учествовао 2 пута у комисијама за одбрану докторске
дисертације

Активности 2, 3, 7,12 и 15 из табеле

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

1

Рад из категорије 4. може бити замењен радом из категорије 3, а радови из категорије 5. могу бити замењени радовима из категорија 3. и
4.
2
Наведене публикације могу се заменити са најмање два поглавља у књигама, монографијама, уџбеницима или преводима уџбеника, или
уређивањем два тематска зборника радова, или уређивањем једне монографије из уже научне области за коју се бира.
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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 Александра Ђуровића и
предлаже Наставно-научном већу Медицинског факултета ВМА Универзитета одбране, да утврди
предлог за избор Александра Ђуровића у звање ванредни професор за предмет Физикална
медицина и рехабилитација.

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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