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 2/3 од 25.10.2012.
2. Датум и место објављеног конкурса

Магазин „Одбрана“ од 15.11.2012.
3. Број наставника који се бира, звање и назив уже научне области за коју је конкурс расписан

Један доцент за ужу научну област Анестезиологија и интензивно лечење
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 Зоран Славковић, ванредни професор за ужу научну област Анестезиологија и интензивно
лечење, изабран у звање 22. 11.2007. год, Медицински факултет Војномедицинске академије
Универзитета одбране у Београду
2. Проф. др Маја Шурбатовић, редовни професор за ужу научну област Анестезиологија и интензивно
лечење, изабрана у звање 01.12.2011. год, Медицински факултет Војномедицинске академије
Универзитета одбране у Београду
3. Проф. др Јасна Јевђић, вaнредни професор за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом
(анестезиологија), изабрана у звање 28.09.2011. год. Факултет медицинских наука Универзитета у
Крагуевцу
5. Пријављени кандидати

Асистент др сци мед Милић Вељовић

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

Милић (Богољуб) Вељовић
2. Звање, датум донете одлуке о избору у звање

асистент, одлука ННВ ВМА 2007. , реизбор 15.06.2011. год.
3. Датум и место рођења, адреса

12.10.1961. Исток
4. Установа где је кандидат тренутно запослен и професионални статус

Војномедицинска академија, пуковник, асистент др сц мед. начелник Одељења за анестезију Клинике за
анестезиологију и интензивну терапију
5. Година уписа и завршетка високог образовања, универзитет, факултет, назив студијског програма,
просечна оцена током студија и стечени стручни, односно академски назив

1981 - 1987, Медицински факултет Универзитета у Београду, 8.68, 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

1994 – 1998, Војномедицинска академија, специјалиста анестезиологије са реаниматологијом; оцена на
завршном испиту: одличан
1

II. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА
7. Година уписа и завршетка магистарских студија, универзитет, факултет, научна област, стечени
академски назив
8. Наслов магистарске тезе

Корекција хемодинамских, респираторних и метаболичких параметара применом хипертоног раствора
(7,5%) натријум хлорида након операције реваскуларизације срчаног мишића, 2005, Војномедицинска
академија, магистар медицинских наука.
9. Наслов докторске дисертације, година одбране, универзитет, факултет и стечено звање

Ефекат преоперативне примене незасићених масних киселина у превенцији исхемијско-реперфузионих
оштећења миокарда код операција реваскуларизације миокарда са применом вантелесног крвотока, 2012,
Војномедицинска академија, 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 (говори, чита, пише)
11. Научна област и ужа област

Анестезиологија и интензивно лечење
12. Место и трајање студијских боравака (усавршавања) у иностранству

Питсбург, САД два месеца, Трансплантација јетре
Осло, Норвешка, два месеца, Траума
13. Кретање у служби

1998 - 2007 анестезиолог на Клиници за анестезиологију и интензивну терапију ВМА
2007 - 2012 начелник Одељења за интензивну терапију Клинике за анестезиологију и интензивну терапију
ВМА
2012 начелник Одељења за анестезију Клинике за анестезиологију и интензивну терапију ВМА
Клинике за анестезиологију и интензивну терапију ВМА
14. Претходна звања (навести сва звања и годину избора)

2007 – избор у звање асистента
2011 - реизбор у звање асистента
15. Чланство у стручним и научним асоцијацијама

Члан је Секције за анестезиологију, интензивно лечење и терапију бола СЛД-а, Удружења анестезиолога
и интензивиста Србије, Европског удружења анестезиолога

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

M21:
1. Cernak I, Savic VJ, Kotur J, Veljovic M, Grbovic D. Characterization of plasma magnesium
concentration and oxidative stress following graded traumatic brain injuri in humans, J Neurotrauma
17(1):53-68, 2000.
M23:
1. Cernak I, Savic V, Kotur J, Prokic V, Grbovic D, Veljovic M. Alterations in magnesium and oxidative
during chronic emotional stress. Magnes Res. 13(1): 29-36, 2000.
2. Bjelanović Z, Leković I, Drašković M, Mišović S, Veljović M. Hirurško lečenje proširenih vena
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korišćenjem tumescentne lokalne anestezije. Vojnosanit Pregled 2011; 68(2):155-160.
3. Romić P, Nožić D, Šurbatović M, Veljović M, Stojić M, Vuković R. Mehanička ventilacija kod
bolesnika sa tajtežim oblicima gripa. Vojnosanit Pregled 2011 (3): 235-240.
4. Mikić D, Nožić D, Kojić M, Popović S, Hristović D, Rajić Dimitrijević R, Begović Kuprešanin V,
Veljović M, Djordjević D, Kuljić Kapulica N, Čekanac R, Stefanović D. Clinical manifestations, therapy
and outcome of pandemic influenza A(H1N1) 2009 in hospitalized patients. Vojnosanit Pregled 2011;
68(3): 248-256.
5. Veljović M, Mihajlović I, Subota V, Jevdjić J, Udovičić I, Popadić A, Vulović T. Effect of pretreatment
with omega-3 PUFA on hematological parameters and platelets aggregation in patients during elective
coronary artery bypass grafting. Vojnosanit Pregl. In press.
6. Veljović M, Popadić A, Vukić Z, Ilić R, Trifunović Z, Mandarić V, Tišma S, Marković Z. Myocardial
protection during elective coronary artery bypasses grafting by pretreatment of omega-3 polyunsaturated
fatty acids. Vojnosanit Prgel. In pres.
7. Slavković Z, Stamenković MD, Gerić V, Veljović M, Ivanović N, Tomić A, Randjelović T, Rasković J,
Karanikolas M. Comparison of intrathecal morphine, bupivacaine, fentanyl and their combination with
thoracic epidural analgesia after total gastrectomy, a prospective randomized, double-blind clinical trial.
Vojnosanitet Pregl. In press.
8. Slavković Z, Stamenković D, Gerić V, Veljović M, Ivanović N, Todorović S, Marić P, Karanikolas M.
Combined spinal-epidural technique: single space versus double distant space techniquie. Vonosanitet
Pregl. In press.
M33:
1. Veljovic M, Stamenkovic D. Pulmonary hypertension: physiology and intraoperative management. XI
Serbian congres; Balkan symposium of anaesthesiologist and intensivist, Belgrade, October 2010.
2. Veljovic M, Filipovic N. The central venous catheter in the intensive care unit- prevention and infection
treatment. XI Serbian congres; Balkan symposium of anaesthesiologist and intensivist, Belgrade,
October 2010.
M34:
1. Cernak I, Savic VJ, Grbovic D, Veljovic M, Lukic Z. The relationship between plasma divalent cations
and head injury severity in humans. Mag 2000, Abstr 89, 2000.
2. Stamenkovic D, Janjevic D, Slavkovic Z, Veljovic M, Popadic A. Satisfaction with CSE vs. EA
postoperative analgesia for low anterior resection. Eur J Anesthesiol 2009; 26(suppl 45): 14AP2-7.
M51:
1. Ilić R, Trifunović Z, Tišma S, Ristić-Anđelkov A, Veljović M. Ruptura papilarnog mišića usled akutnog
infarkta miokarda praćena kardiogenim šokom, edemom pluća i bubrežnom isuficijencijom. Vojnosanit
Pregl 2005; 62(3): 235-241.
2. Duka M, Lazic Z, Stamatovic N, Tatic Z, Bubalo M, Veljovic M. Clinical parameters of the local
anesthetic effects of bupivacaine applied with and without a vasoconstrictror in oral implantology.
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Vojnosanit Pregl. 2007; 64(9):611-5.

M52:
1. Veljović M, Milutinović B, Šurbatović M. Oporavak posle remifentanil-propofol i remifentanil-N2O
anestezije kod kraniotomija. 2003, ART, 31(1/2):25-29.
2. Šurbatović M, Radaković S, Filipović N, Jovanović K, Veljović M. Primena kapnometrije tokom
kardiopulmonalne reanimacije. ABC, 2003; 3:17-21.
3. Veljović M, Nernadić D, Vulović T. Smanjenje potrošnje propofola tokom anestezije primenom
entropije za monitoring dubine anestezije. ART, 2005; 33(1-2):129-131.
4. Veljović M, Vulović T, Milutinović B. Procena težine endotrahejnih intubacija kod pacijenata koji
nemaju vidljivih deformiteta disajnih puteva. ART, 2005; 33(1-2):133-136.
5. Veljović M, Nenadić D. Anestezija za karotidnu endarterektomiju. ART, 2005; 33(1-2):125-127.
6. Vulović T, Veljović M. Otpust pacijenata posle ambulantnih ginekoloških intervencija u totalnoj
intravenskoj anesteziji primenom PADSS scoring kriterijuma. Ginekologija i perinatologija, 2007;
40:15-16.
7. Veljović M, Milutinović B, Čučak J, Radojičić M. Analgezija i sedacija u jedinici intenzivne nege
primenom remifentanila i fentanila kod kardiohirurških pacijenata. ART, 2007; 35(1-2):104-106.
8. Veljović M, Milutinović B. Dekasametazon u prevenciji postoperativne mučnine i povraćanja posle
laparoskopske operacije holeciste. ART, 2007; 35(1-2):111-113.
9. Veljović M, Milutinović B, Pavlović J, Radojičić M. Monitoring intrakranijalnog pritiska. ART, 2008;
36(1-2):27-29.
10. Veljović M, Stamenković D, Vulović T, Jevđić J, Popadić A, Udovičić I. Plućna hipertenzija: fiziologija
i intraoperativni tretman. Anestezija i intenzivna terapija, 2011; 33(1-2):23-27.

M64:
1. Marenović T, Veljović M, Kamal N, Nikolić E. Primena analgetika i mičićnih rtelaksanata u
intravenskoj regionalnoj anesteziji (IVRA). VII kongres anesteziologa Jugoslavije, V. Banja, maj 1998.
2. Slavković Z, Veljović M, Zeba S, Šurbatović M. Epiduralna anestezija u tretmanu femoro-poplitealnog
by-passa. I Kongres SARA/ESRA, Beograd, septembar 19-21,2002.
3. Veljović M, Zeba S, Slavković Z, Šurbatović M. Efekat alkalinizacije lidokaina u ubrzanju početka
senzornog i motornog bloka kod lumbosakralnog bloka i bloka n.ishijadikusa. I Kongres SARA/ESRA,
Beograd, septembar 19-21, 2002.
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4. Veljović M, Slavković Z, Zeba S, Šurbatović M. Koncentracija lidokaina i bupivakaina u plazmi kod
lumbosakralnog bloka i bloka n. ishijadikusa. I Kongres SARA/ESRA, Beograd, septembar 19-21, 2002.
5. Slavković Z, Vukić Z, Veljović M, Šurbatović M, Komazec Z. Uticaj ekstrakorporalne cirkulacije na
funkciju srčane komore. VI Kongres anestezista, reanimatora i transfuzista SCG, Lepenski Vir, april 1620, 2003.
6. Veljović M, Jovanović K, Popadić A, Šurbatović M. Nadoknada volumena hipertono/hiperonkotskim
rastvorom (7,2% NaCl/10% Dextran) kod politraumatizovanih pacijenata. III Kongres urgentne
medicine, Arandjelovac, septembar 17-21, 2003.
7. Šurbatović M, Radaković N, Filipović N, Jovanović K, Veljović M. Monitoring CO2 na kraju
ekspirijuma tokom kardiopulmonalne reanimacije:pouzdan neinvazivni prediktor ishoda i indikator
ezofagealne intubacije. III Kongres urgentne medicine, Arandjelovac, septembar 17-21, 2003.
8. Veljović M, Milovanović R, Stevović M, Djurić Ž. Principi svesne sedacije. XXII seminar anestezista,
reanimatora i transfuzista Srbije, V.Banja, maj 2009.
9. Veljović M, Milutinović B, Djurić Đ. Intrahospitalni transport kritično obolelog pacijenta. XXII seminar
anestezista, reanimatora i transfuzista Srbije, V.Banja, maj 2009.
10. Stevović M, Veljović M, Milutinović B, Djurić Ž. Intratumorska masa u donjoj šupljoj veni-prikaz slučaja. XXII
seminar anestezista, reanimatora i transfuzista Srbije, V.Banja, maj 2009.
11. Veljović M, Ignjatov A, Djurić Ž, Stojanović N. Prevencija, nega i tretman dekubitalnih ulceracija u jedinici
intenzivnog lečenja. XXII seminar anestezista, reanimatora i transfuzista Srbije, V.Banja, maj 2009.

12. Veljović M, Radojičić M, Pavlović J, Djurić Ž. Ishrana u jedinici intenzivne nege. XXII seminar anestezista,
reanimatora i transfuzista Srbije, V.Banja, maj 2009.
13. Stanković B, Trkuljić M, Balint B, Jevtić M, Romić P, Veljović M. Transfuziološki tretman ranjenika alogenim i
autolognim hemoproduktima. XXII seminar anestezista, reanimatora i transfuzista Srbije, V.Banja, maj 2009.
14. Veljović M, Stevović M, Milosavljević M, Milovanović R. Perkutana traheotomija. XXIII simpozijum
anestezista, raanimatora i transfuzista Srbije, V. Banja, april 2010.
15. Grujić K, Radosavljević Z, Šurbatović M, Veljović M. Specifičnosti anestezije za laparoskopske intervencije.
XXIII simpozijum anestezista, reanimatora i transfuzista Srbije, V. Banja, april 2010.
16. Veljović M, Milovanović R, Ignjatov A. Lečenje infekcije centralnog nervnog sistema kontinuiranom
infuzijom meropenema-prikaz slučaja. XXIII simpozijum anestezista, raanimatora i transfuzista Srbije, V.
Banja, april 2010.
17. Veljović M, Popadić A, Mitić D. Plućna embolija, profilaksa dijagnostika i tretman. XXIII simpozijum
anestezista, reanimatora i transfuzista Srbije, V. Banja, april 2010.
18. Milutinović B, Veljović M. Transplantacija jetre-uloga anestetičara. VII kongres anestezista, raanimatora i
transfuzista Srbije, V. Banja, april 2011.
19. Mladenović K, Krstić-Lečić I, Veljović M, Milisavljević-Jotović S, Batalo-Bajić S. Inhalaciona povreda. VII
kongres anestezista, raanimatora i transfuzista Srbije, V. Banja, april 2011.
20. Djordjević B, Veljović M. Anestezija kod politraumatizovanih pacijenata. VII kongres anestezista, raanimatora i
transfuzista Srbije, V. Banja, april 2011.
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21. Obradović J, Veljović M. Masna embolija kod politraumatizovanih pacijenata. VII kongres anestezista,
raanimatora i transfuzista Srbije, V. Banja, april 2011.
22. Veljović M, Vulović T. Nadoknada volumena kod politraumatizovanih pacijenata. VII kongres anestezista,
raanimatora i transfuzista Srbije, V. Banja, april 2011.
23. Milovanović A, Veljović M. Strategija tretmana politraumatizovanih pacijenata. VII kongres anestezista,
raanimatora i transfuzista Srbije, V. Banja, april 2011.
24. Stevović M, Veljović M, Vulović T. Trauma i metabolički stres. VII kongres anestezista, raanimatora i
transfuzista Srbije, V. Banja, april 2011.
25. Popović I., Veljović M. Venske tromboembolijske komplikacije kod politraumatizovanih pacijenata. VII kongres
anestezista, raanimatora i transfuzista Srbije, V. Banja, april 2011.

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)

сарадник је на међународном пројекту GENOSEPT (2006 - ) које организује Европско удружење за
интензивну медицину; приложена потврда националног координатора за Србију
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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1. Специјализација из Анестезиологије са реаниматологијом (10 часова годишње).
2. ШРО (5 часова годишње).
3. Курсеви у ВМА, и МФ у Београду и Нишу (3 часа годишње)
б) Педагошко искуство

15 година је у настави у ВМА, како у додипломској настави (Медицински факултет ВМА, висока
струковна медицинска школа), тако и у свим облицима последипломске наставе (специјализације) и у
другим облицима усавршавања (курсеви, стаж и др.).
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 студије медицине, ужа научна област Анестезиологија и интензивно лечење, наставни
предмети: Прва помоћ (прва година, 30 часова годишње), Анестезиологија и интензивно лечење (пета
година), Ургентна медицина (шеста година).
2. Специјализација из Анестезиологије са реаниматологијом (наставник 20 часова годишње).
3. ШРО (5 часова годишње).
4. Курсеви у оквиру КМЕ у ВМА, и МФ у Београду и Нишу (3 часа годишње).
3. Увођење нових области, наставних предмета (модула, курсева)

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

Евалуација квалитета предавања за предмет Прва помоћ за 2011. год: 4,98
10. Остало
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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

Члан је Наставно-научног већа Медицинског факултета ВМА Универзитета одбране у Београду
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

Члан председништва Удружења анестезиолога и интензивиста Србије од 2010. године
6. Учешће у раду одбора, стручних тела, професионалних организација

7. Израда професионалних експертиза и рецензирање радова и пројеката

рецензент у часопису Анестезија, реанимација и трансфузија
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VII. АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА
1. ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА ПЕДАГОШКОГ РАДА
На јасан и разумљив начин излаже материју о којој предаје и саветима и сугестијама помаже у
разумевању теоријског и практичног дела наставе. У настави користи савремену технологију и излаже
најновије научне садржаје.

2. ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА
Богата публицистичка активност, учешће у међународном научно-истраживачком пројекту и сарадња са
другим научно-истраживачким институцијама показатељ су високе оцене резултата научноистраживачког рада.
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VIII. МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ
На расписани конкурс пријавио се један кандидат
Кандидат пуковник др сци мед Милић Вељовић, специјалиста анестезиологије са реаниматологијом,
досадашњи асистент за ужу научну област Анестезиологија и интензивно лечење, испињава све услове
за избор у звање доцент прописане:
а) Законом о високом образовању
б) Статутом Универзитета одбране
в) Критеријумима за стицање звања настаника („Службени војни лист“ бр.7/12), јер има:

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

Прописани услови
Научни степен доктора наука из уже научне
области за коју се бира
Матична здравствена специјализација на
предметима за које таква специјализација
постоји
Најмање трогодишње педагошко искуство у
звању асистента1
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

Услови кандидата
Докторат из уже научне области
анестезиологија и интензивно лечење
Специјалиста анестезиологије са
реаниматологијом
У звању асистента шест година
Девет радова у часописима са JCR
листе, кумулативна вредност 4,995.
Кандидат је у два рада први аутор

Најмање један in extenso рад у часопису
Радови из ове категорије су замењени
индексираном у SCI Expanded бази података
радовима са JCR листе
без импакт фактора
Најмање два in extenso рада у часописима Два рада у часописима индексираним у
индексираним у MEDLINE бази података2
MEDLINE бази података
Остварене активности најмање у два елемента Активности 3, 10, 14, 15 из Табеле 1.
из Табеле 1 Критеријума за стицање звања
наставника у пољу за медицинске науке
(„Службени војни лист“, број 7/12)

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

Без претходног или са непотпуним претходним трогодишњим педагошким искуством у звању асистента:
1. два пута више радова по свим ставкама од броја који је предвиђен за избор у звање доцента;
2. објављена књига или монографија из релевантне области или уџбеник за предмет за који се бира или поглавље у званичном
уџбенику за предмет за који се бира;
3. да учествује у реализацији научноистраживачких пројеката;
4. детаљно образложен предлог наставно-научног већа о разлозима за избор у звање доцента.
2
Рад из категорије 5. може бити замењен радом из категорије 4, а радови из категорије 6. могу бити замењени радовима из категорија 4. и 5.
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IX

ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ОДРЕЂЕНО ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА

Комисија позитивно оцењује научноистражвачки, стручни и професионални допринос, педагошке
спобности и допринос академској и широј заједници пријављеног кандидатата Милића Вељовића и
предлаже Наставно-научном већу Медицинског факултета ВМА Универзитета одбране, да утврди
предлог за избор Милића Вељовића у звање доцент за ужу научну област Анестезиологија и
интензивно лечење

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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