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 24/11 од 03.06.2013.
2. Датум и место објављеног конкурса
Магазин „Одбрана“ од 15.06.2013.
3. Број наставника који се бира, звање и назив уже научне области за коју је конкурс расписан
Реизбор 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 Саша Чакић, редовни професор за ужу научну област Пародонтологија и орална медицина
Стоматолошког факултета Универзитета у Београду (изабрана 01.11.2008. године) – члан комисије.
5. Пријављени кандидати

ВС проф. др Злата Бркић

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

Бркић Илија Злата
2. Звање, датум донете одлуке о избору у звање

Ванредни професор, децембар 2008. године
3. Датум и место рођења, адреса

12.06.1961. године, Земун
4. Установа где је кандидат тренутно запослен и професионални статус
Војномедицинска академија, Клиника за стоматологију, начелник Одељења за болести зуба и ендодонцију,
пародонтологију и оралну медицину
5. Година уписа и завршетка високог образовања, универзитет, факултет, назив студијског програма,
просечна оцена током студија и стечени стручни, односно академски назив
1979. – 1986. година, Универзитет у Београду, Стоматолошки факултет, студије стоматологије, 9, 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
1989. – 1992. године, Војномедицинска академија, оцена одличан, стоматологија, специјалиста болести уста и
зуба
7. Година уписа и завршетка магистарских студија, универзитет, факултет, научна област, стечени
академски назив

1986.-1989. Универзитет у Београду, Стоматолошки факултет, пародонтологија, магистар
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стоматолошких наука
8. Налов магистарске тезе

Проучавање улоге јатрогених фактора у настанку оклузалног трауматизма
9. Наслов докторске дисертације, година одбране, универзитет, факултет и стечено звање
„Утицај нифедипина на пародонцијум", 2002. године, Универзитет у Београду, Стоматолошки факултет, 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)
Енглески (чита одлично, пише врло добро, говори врло добро)
11. Научна област и ужа област
Пародонтологија и орална медицина, пародонтологија
12. Место и трајање студијских боравака (усавршавања) у иностранству
13. Кретање у служби
Предавач на Високој медицинској школи у Земуну
Предавач у школи резервних официра
Предавач по позиву на Медицинском факултету у Косовској Митровици
2011. и даље Начелник одељења за болести зуба и ендодонцију, пародонтологију и оралну медицину Клинике за
стоматологију ВМА
1995. – 2011. Стоматолог специјалиста на Клиници за стоматологију ВМА
1992.-1995. лекар у приватној ординацији Рист
1989. - 1992. лекар на специјализација из болести уста и зуба (ВМА Београд)
1986. - 1989. Асистент приправник на Стоматолошком факултету у Београду
14. Претходна звања (навести сва звања и годину избора)
2008. год. и даље ванредни професор ВМА, орална медицина
2003. год. и даље доцент ВМА, орална медицина
1995. год. и даље асистент ВМА, орална медицина
15. Чланство у стручним и научним асоцијацијама
Српско лекарско друштво, Секција за пародонтологију и оралну медицину oд 1986.
Члан наставно-научног већа
Члан конзилијума ВМА за деформитете лица и вилица
Шеф катедре за стоматологију од 2007.-2012.

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
Радови објављени у врхунским часописима међународног значаја (М21; 8 бодова)

1.Čolić M,Gazivoda D,Vucević D,Majstorović I,Vasiljević S,Rudolf R, Brkić Z,Milosavljević P. Regulatory Tcells in periapical Lesions. J Dent Res 88(11); 997-1002,2009.
2. Gazivoda D,Džopalić T,Božić B,Tatomirović Ž,Brkić Z,Čolić M. Production of proinflammatory and
immunoregulatory cytokines by inflammatory cells from periapical lesions in culture. J. Oral Pathol Med
38(7):605-611,2009.
Радови објављени у часописима међународног значаја (М23; 3 бода)

1.Brkić Z. Pijevčević N, Stojanović Z, Popović Ž, Popović M. Influence of nifedipine on gingiva. Health Med
Journal 7(5);2012.
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2.Obradović R, Kesić Lj, Mihailović D, Jovanović G, Antić S, Brkić Z. Low-Level with Lasers as an Adjunct
in Periodontal Therapy in patients with diabetes mellitus. Diabetes Technology & Therapeutics 14(9):799803, 2012
3. Pejčić A,Kesić Lj, Brkić Z,Pešić Z,Mirković D. Effect of periodontal treatment on lipoproteins levels in
plasma in patients with periodontitis. Southern Medical Journal 104(8); 547-552, 2011
Рад саопштен на скупу међународног значаја, штампан у изводу (М34; 0,5 бодова)

1. Brkić Z,Đurić T. Correlation of nifedipine usage with the appearance of gingival hyperplasia. 13th Congress
of the bass. Limassol-Cyprus. may 2008.
2. Brkić Z,Dukić S, Đurić T. Edentulous ridge augmentation using soft tissue grafts-a case report .14th Congress
of the bass. Varna.6 -9 may2009.
3. Dukić S,Brkić Z,Đurić T. Treating of lighen planus by cryotherapy. 14th Congress of the bass. Varna.6-9may
2009.
4. Đurić T, Brkić Z, Dukić S. Esthetic prosthodontic rehabilitacion of patient with combinet anterior fixen and
partia removable dental prosthesis – acase report.14th Congress of the bass. Varna.6-9may 2009.
5. Brkić Z,Dukić S. Epidemiological studies of gingival hyperplasia in patients who use nifedipine. 15th
Congress of the BaSS. Thessaloniki, Greece 22-25 april 2010
6. Dukić S,Brkić Z Biological reactions of oral mucosa with different cryodosas. 15th Congress of the BaSS.
Thessaloniki, Greece 22-25 april 2010
7. Đurić T, Brkić Z, Dukić S, Ristić Lj. Prosthodontic rehabilitation with telescope removable partial denture: a
case report. 15th Congress of the BaSS. Thessaloniki, Greece 22-25 april 2010
8.Gazivoda D, Vučević D, Majstorović I, Vasilijić S, Rudolf R, Brkic Z, Milosavljević P, Čolić M.
Characterization of T regulatory cells in human periapical lesions. Eur J Immunol Supplement S1-S808, Vol 39,
No S1. September 2009.
Рад саопштен на скупу националног значаја штампан у изводу (М64; 0,2 бода)

1. Pijevčević N, Brkić Z. Izrada kompozitnog ispuna IV klase (prikaz slučaja). I Kongres stomatologa Srbije sa
međunarodnim učešćem Beograd 20-23.oktobar 2010.
2.Pijevčević N, Brkić Z.Uklanjanje slomljene lentulo-spirale iz kanala korena donjeg desnog očnjaka (prikaz
slučaja). Simpozijum stomatologa I saradnika sa međunarodnim učešćem Novi-Sad 27.-28.maj 2011.
3.Pijevčević N,Brkić Z. Endodontska terapija dvokorenog donjeg očnjaka (prikaz slučaja)Treći kongres
stomatologa Vojvodine Novi-sad 19.-20. maj 2012.
4.Brkić Z. Stomatološki problemi starijih osoba-dijagnostika i rešenja.Simpozijum „Stomatološki dani Kosova i
Metohije“ Leskovac novembar 2011.
Публикација од националног значаја (М42; 5 бодова)

1. .. Бркић З. Пародонтологија и орална медицина Пралтикум за више стоматолошке сестре- техничаре,
2008. Дерета Београд
2. Бркић З. Мајсторовић З.Геронтостоматологија 2013. Дерета Београд.
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Превод научне публикација

1. Mitchell L, Mitchell AD. Oksforordski pruručnik kliničke stomatologije. Превод са енглеског оригинала.
Београд Aтенеум 2003.

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

Члан уређивачког одбора 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. Значај цитокина у развоју хроничних денталних периапикалних лезија (ВМА/06-10/Б2)
Руководиоц пројекта уз Проф.др Миодрага Чолића
4. Признања, награде и одликовања за професионални рад:
a) у току последњег изброног периода
б) у ранијем периоду

1990. Медаља човекољубља
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 на Високој медицинској школи у Земуну
Предавач у школи резервних официра
Предавач по позиву на Медицинском факултету у Косовској Митровици

Предавач другог семестра специјалистичких студија
Предавач на академским специјалистичким студијама

в) Приступно предавање (датум, место, тема, оцена комисије)
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IV. ПЕДАГОШКА СПОСОБНОСТ И ДОПРИНОС У НАСТАВИ
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):
Основни имунолошки механизми у оралној медицини
Мултидисциплинарни приступ у терапији
пародонтопатија
Примена медикамената у лечењу пародонтопатија
Пародонтопатија и орална медицина

Имплантати у оралној медицини –
спец. академске студије 0,65
Орално здравље и пародонтална
медицина - спец. академске студије
2
Орално здравље и пародонтална
медицина - спец. академске студије
0,67
Интегралне акад. студије
стоматологије 1,5

1.

3. Увођење нових области, наставних предмета (модула, курсева)

4. Увођење нових метода у реализацији наставе

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

Бркић З. Пародонтологија и орална медицина Пралтикум за више стоматолошке сестре- техничаре,
2008. Дерета Београд
2. Бркић З. Мајсторовић З.Геронтостоматологија 2013. Дерета Београд.
1..

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.
2. Савремени дијагностички и терапијски принципи обољења усне дупље, Медицински факултет Ниш,2009.
3. Ендо-пародонталне лезије, Медицински факултет Ниш, 2010.
4.Стоматолошки проблеми старијих особа- дијагностика и решења,Стоматолошки дани Косова и Метохије,
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Лесковац 2011.
5. Препротетска пародонтолошка припрема-основне смернице и значај у планирању стомато-протетске надокнаде,
Друштво приватних зубних техничара Србије, Београд 2011.
6. Лекови у терапији оралних обољења, Савремена пародонтологија, Београд 2012.

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)

Специјалистички радови:
1.Пријовић Верица,пародонтологија и орална медицина,“Промене на оралним ткивима и пародонцијуму код
оболелих од дијабетеса“ ВМА,2008.
2.Лекић Маргарета, пародонтологија и орална медицина,“Диференцијална дијагноза пемфигус вулгариса
пемфигоида мукозе орис“,ВМА,2008.
3. Драган Грујичић,болести зуба и ендодонција,“Композитни инлеји и онлеји“,ВМА,2008.
4. Лекић Оливера,болести зуба и ендодонција,“Минимално инвазивни третмани у стоматологији“,ВМА,2009.
5. Поповић Жана,пародонтологија и орална медицина,“Примена пљувачке у савременој
дијагностицуи“,ВМА,2012.
6. Пијевчевић Никола,болести зуба и ендооднција,“Биоинжењеринг у ендодонцији“,ВМА,2012.
Магистарскa теза:
1. Драгана Даковић, пародонтологија, "Малондиалдехид као индикатор локалних оксидативних оштећења ћелија
код оболелих од пародонтопатије", ВМА, 2005. год., ВМА.
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)

Магистарскe тезе:
1.Бојан Јовичић, пародонтологија, "Ефикасност аутотрансплантата везивног ткива са периостом и вођено ткивне
регенерације у лечењу рецесија гингиве", ВМА, 2008. год., ВМА
Докторска дисертација:
1. Радмила Обрадовић,пародонтологија,Медицински факултет Ниш, одсек стоматологија, „Значај ласера
мале снаге у терапији пародоонтопатије дијабетесних болесника“,2010., Ниш
2. Ана Пејчић, пародонтологија,Медицински факултет Ниш, одсек стоматологија, „Утицај терапије
пародонтопатије на маркере запаљења код пацијената са и без акутног коронарног синдрома“,2012. Ниш

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 од 2002. год.
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)

1. Радмила Обрадовић, доцент, Медицински факултет Ниш, 2012.
2. Ана Пејчић, доцент, Медицински факултет Ниш, 2012
3. Новак Стаматовић, ванредни професор, ВМА, 2012
4. Татјана Ђурић, реизбор за асистента,ВМА,2012.
5. Јелена Добл,. , реизбор за асистента,ВМА,2012
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VI. ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
6. Драгана Даковић, доцент, ВМА,2011.
7. Љубиша Ристић, асистент, ВМА,2011.
8.Смиљана Матић, ванредни професор ВМА, 2010.
9. Мирослав Драгањац, ванредни професор, ВМА, 2010.
10. Марија Ристић, асистент, ВМА, 2009.
3. Руковођење у високошколским јединицама и на Универзитету

4. Допринос активностима на афирмацијиУниверзитета

5. Вођење професионалних (струковних) организација

Шеф Катедре за стоматологију у периоду 2007.-2012.
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
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 започела је проучавањем трауматске оклузије зуба, оптерећеношћу
пародонцијума и могућим аспектима превенције, дијагностике и терапије овог пародонтолошког
проблема. У даљем току њен велики допринос је у унапређењу и савременом приступу примене
различитих лекова у терапији пародонтопатије и обољења меких ткива усне дупље. из које области је и
највећи број њених радова. Њени радови из области хиперплазије гингиве изазване лековима који се
користе у терапији других обољења, представљају основ савремене терапије пародонтопатије. Промене
на пародонцијуму употребом нифедипина, цефалоспорина и хидантоинских препарата представљају
њено интересовање проучавања.У последње време интензивно ради на проучавању биоинжењеринга у
савременој стоматологији.
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VIII. МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ
На расписани конурс пријавио се један кандидат.
Кандидат Злата Бркић, специјалиста болести уста и зуба, ванредни професор за област Орална
медицина, испуњава све услове за реизбор 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
коју се бира
Матична здравствена специјализација на предметима
за које таква специјализација постоји
После избора у звање ванредни професор 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 ванредни професор има најмање
један in extenso рад у часописима индексираним у SCI
Expanded бази података без импакт фактора, који се
може заменити радовима објављеним у часописима са
JCR листе
После избора у звање ванредни професор има најмање
два in extenso рада у часописима индексираним у
MEDLINE бази података који се могу заменити са
радовима објављеним у часописима са JCR листе
Статус руководиоца научноистраживачког или
стручног пројекта или сарадника (члан истраживачког
или стручног тима) на таквом пројекту.
Од претходног избора има:
- 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
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)

докторат из уже научне области
специјалиста болести уста и зуба
има 5 in extenso радова у часописима са JCR листе,

рад из овог услова покрива један од 5 радова у
часописима са JCR листе

радове из овог услова покривају два од 5 радова у
часописима са JCR листе
Руководилац је у једном (1) НИР пројекту.

1 књига

Укупно 12 саопштења, од чега 4 на домаћим и 8
саопштења на међународним научним скуповима
Члан комисије за одбрану једног магистарског рада

Члан комисије за одбрану две докторске тезе
Ментор 6 специјализаната

активности у више од 3 елемента из Табеле 1
Критеријума за стицање звања наставника у пољу за
медицинске науке („Службени војни лист“, број 7/12) :
активности 2, 3, 6, 12, 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 Злате Бркић и предлаже
Наставно-научном већу Медицинског факултета Универзитета одбране, да утврди предлог за реизбор
Злате Бркић у звање ванредног професора 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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