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УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ 

Војна академија 

ИЗВЕШТАЈ  

Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника 

- обавезна садржина -
1
 

I   ПOДАЦИ О КОНКУРСУ И КОМИСИЈИ 
(попуњава Комисија) 

 

 

II   БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

(попуњава кандидат) 

Име (име једног родитеља) и презиме 

Mилена (Никола) Кнежевић 

Звање, датум донете одлуке о последњем избору у звање 

Доцент, 30. марта 2018. године 

Датум и место рођења, адреса 

28.05.1970. године, Бачки Брестовац, адреса становања Партизанске авијације 48, Нови Београд 

Установа где је кандидат тренутно запослен и професионални статус 

Катедра друштвених наука војне академије Универзитета одбране, војни службеник 

Година уписа и завршетка основних/интегрисаних академских студија, универзитет, факултет, назив студијског 

програма, просечна оцена током студија и стечени академски назив (уписан у дипломи) 

1995. – 2000. године, Универзитет у Новом Саду, Економски факултет Суботица, смер финансије и рачуноводство, 

просечна оцена 6,89; дипломирани економиста 

Година уписа и завршетка мастер академских студија, универзитет, факултет, просечна оцена током студија, научна 

област, стечени академски назив (уписан у дипломи) 

 

Година уписа и завршетка магистарских студија, универзитет, факултет, научна област, стечен научни степен (уписан 

у дипломи) 

2000. - 2005. године, Универзитет у Новом Саду, Економски факултет Суботица, Менаџмент у услужном бизнису, 

магистар економских наука 

Наслов магистарске тезе 

Утицај нерегуларних промена на ефикасност менаџмента трговинских предузећа 

Година уписа и завршетка специјалистичких академских студија, универзитет, факултет, просечна оцема током 

студија, научна област, стечени академски назив (уписан у дипломи) 

 

Наслов докторске дисертације одбрањене изван докторских студија, година одбране, универзитет, стечени научни 

степен (уписан у дипломи)  

Развој модела програмског буџетирања за потребе одбране, 2016. године, Универзитет одбране, Војна академија,  

доктор наука из области логистике одбране – економије одбране.  

Година уписа и завршетка докторских академских студија, универзитет, факултет, просечна оцена током студија, 

научна област, стечени академски назив (уписан у дипломи) 

 

Наслов докторске тезе  

 

Знање светских језика (за сваки језик посебно) - STANAG, или наводи кандидата (чита, пише, говори, са оценом 

одлично, врло добро, добро задовољавајуће) 

 

                                                 
1
 Попунити према "Упутству за припрему конкурсне документације и израду извештаја Комисије за избор у звање наставника".  

II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/1.%20ODLUKA%20O%20POSLEDNJEM%20IZBORU/Odlika%20o%20izboru%20u%20docenta%20MK.pdf
II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/2.%20DIPLOME/diploma%20OSNOVNIH%20STUDIJA.pdf
II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/2.%20DIPLOME/diploma%20MAGISTRA%20NAUKA.pdf
II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/2.%20DIPLOME/diploma%20DOKTORA%20NAUKA.pdf
II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/2.%20DIPLOME/diploma%20DOKTORA%20NAUKA.pdf
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II   БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

(попуњава кандидат) 

Усавршавање у трајању дужем од 30 дана у земљи или иностранству (назив институције, земља, година и трајање 

усавршавања) 

 

Кретање у служби 

1989. – 1991. године, авиорадарски механичар ВЗ ЗМАЈ Велика Горица 

1991. – 1996. наставник практичне наставе СВШ РВ и ПВО Сомбор 

1996. – 2001. руковалац материјалних средстава Команда СВШ РВ и ПВО Батајница 

2001. – 2006. године начелник Одсека у Управи за буџет и финансије МО 

2006. – 2011. самостални референт у Управи за стратегијско планирање СПО  

2012. – 2016. референт за финансијске послове УО  

2016. – 2019. начелник Одсека за финансијске послове УО и  

2020.  до данас, наставник у Катедри друштвених наука Војне академије УО. 

 

 

III   ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ 
(попуњава кандидат) 

Обавезни услови 

ДА ЈЕ У ЗВАЊУ ДОЦЕНТА ИЗВОДИО НАСТАВУ 

За сваку школску годину у протеклом изборном периоду: назив студијског програма, предмет, година студија, број 

одржаних часова наставе  

У школској 2018/2019 години реализовала следећу наставу: 

студијском програму ОАС Логистика/одржавање и општа логистика: 

предмет Економија логистике, 30 часова предавања. 
 

на студијском програму ОАС  ЈФ: 

предмет Планирање финансирања у јавном сектору, 45 часова предавања;  

предмет Анализа пословања у јавном сектору, 30 часова предавања. 
 

У школској 2019/2020 години реализовала следећу наставу: 

на студијском програму ОАС  ЈФ: 

предмет Рачуноводствени информациони системи, 30 часова предавања; 

предмет Буџетско рачуноводство, 30 часова вежби. 
 

студијском програму ОАС Логистика/одржавање и општа логистика: 

предмет Материјално пословање, 30 часова предавања. 
 

У школској 2020/2021 години реализовала следећу наставу: 

студијском програму ОАС Логистика/одржавање и општа логистика: 

предмет Билансирање потреба и набавке у одбрани, 30 часова предавања и 30 часова вежби 

предмет Економија логистике 30 часова вежби 
 

на студијском програму Општа логистика, Саобраћај и транспорт, Одржавање и Снабдевање: 

предмет Материјално пословање, 30 часова предавања 
 

на студијском програму МУО/оклопне јединице и пешадија: 

предмет Финансијски менаџмент, 15 часова вежби 
 

на студијском програму ЈФ: 

предмет Теорија и политика биланса, 30 часова предавања 

предмет Планирање финансирања у јавном сектору, укупно 75 часова (45 предавања и 30 вежби) 
 

У школској 2021/2022 години реализовала следећу наставу: 

на студијском програму ОАС Логистика/одржавање и снабдевање и општа: 

предмет Билансирање потреба и набавке у одбрани, 30 часова предавања и 30 часова вежби 

предмет Економија логистике 30 часова вежби 
 

на студијском програму ОАС Општа логистика, Саобраћај и транспорт: 

предмет Материјално пословање, 30 часова предавања 

 

III%20OSTVARENI%20REZULTATI/2.%20OBAVEZNI%20USLOVI/2.%20ISKUSTVO%20U%20PEDAGOŠKOM%20RADU-DA%20JE%20IZVODIO%20NASTAVU/Potvrda%20o%20realizovanoj%20nastavi%20OAS%20VA.pdf
III%20OSTVARENI%20REZULTATI/2.%20OBAVEZNI%20USLOVI/2.%20ISKUSTVO%20U%20PEDAGOŠKOM%20RADU-DA%20JE%20IZVODIO%20NASTAVU/Potvrda%20o%20realizovanoj%20nastavi%20OAS%20VA.pdf
III%20OSTVARENI%20REZULTATI/2.%20OBAVEZNI%20USLOVI/2.%20ISKUSTVO%20U%20PEDAGOŠKOM%20RADU-DA%20JE%20IZVODIO%20NASTAVU/Potvrda%20o%20realizovanoj%20nastavi%20OAS%20VA.pdf
III%20OSTVARENI%20REZULTATI/2.%20OBAVEZNI%20USLOVI/2.%20ISKUSTVO%20U%20PEDAGOŠKOM%20RADU-DA%20JE%20IZVODIO%20NASTAVU/Potvrda%20o%20realizovanoj%20nastavi%20OAS%20VA.pdf
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на студијском програму ОАС МУО/артиљерија и пешадија: 

предмет Финансијски менаџмент, 30 часова предавања 
 

У школској 2022/2023 години реализовала следећу наставу: 

на студијском програму ОАС МУО/оклопне јединице, инжињерија и пешадија: 

предмет Финансијски менаџмент, до сада 14 часова предавања 
 

на студијском програму ОАС Економија логистике 

предмет Менаџмент у одбрани 7 часова вежби 

 

ОЦЕНА ПЕДАГОШКОГ РАДА 

Оцена педагошког рада у наставном звању (анкете кадета/студената) током целокупног изборног периода (просечне 

оцене кадета/студената за сваку школску годину по предметима из студијских програма) 

У школској 2018/2019 години: 

предмет Анализа пословања у јавном сектору 4,65 

предмет Материјално пословање 3,65 

У школској 2019/2020 години: 

предмет Рачуноводствени информациони системи 4,91 

предмет Материјално пословање 3,63 

У школској 2020/2021 години: 

предмет Планирање финансирања у јавном сектору 5,00 

предмет Рачуноводствени информациони системи 5,00 

предмет Материјално пословање 4,01 

У школској 2021/2022 години: 

предмет Материјално пословање 4,81 

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ У ЧАСОПИСИМА 

M21a, М21, М22, М23, М24 - аутори, наслов рада, часопис, година издавања, волумен (број), странице од-до, DOI 

број (уколико га има), ISSN број, импакт фактор (уколико га има) и ознака М категорије часописа 

Владимир Илић, Милан Михајловић, Милена Кнежевић, Улога социјалног предузетништва у савременим условима 

пословања, Одитор, 2022., Vol  8; стр.75-90; DOI 10.5937/Одитор22020741, ISSN број 2217-401X,  М24 

М51 - аутори, наслов рада, часопис, година издавања, волимен (број), странице од-до, DOI број (уколико га има), 

ISSN број,  ознака М категорије часописа 

Милена Кнежевић, Србољуб Николић, Александар Нешевски, Контрола буџета у функцији цивилне демокраске 

контроле војске у републици Србији, Војно дело, 2021.,  Vol 73, број 3, стр.од 103-120., DOI број 

10.5937/vojdelo2103102K, ISSN број 0042-8426,  М51 

Милена Кнежевић, Издаци и расходи за потребе одбране Републике Србије са освртом на време пандемије  COVID-

19, Војно дело, 2021.,  Vol 74, број 2, стр.од 95-112., DOI број 10.5937/vojdelo2202095K, ISSN број 0042-8426,  М51 

Милена Кнежевић, Михајло Ранисављевић; Military tourist institutions in the function of tourism development in Serbia, 

Економија-теорија и пракса, 2022; Vol 15; број 4; М51 Потврда о прихватању рада 

Милан Милуновић, Милена Кнежевић, Никола Ковачевић, Унапређење финансијског управљања и контроле у 

Министарству одбране Републике Србије, Војно дело, 2022.,  Vol 74, број 5, стр.од Потврда о прихватању рада., DOI 

број 10.5937/vojdelo2202095K, ISSN број 0042-8426,  М51 

 

ПРОЈЕКТИ 

Оригинално стручно остварење (пројекат, студија, оригинални метод) -  аутори, назив пројекта, студије, оригиналног 

метода, институција, година  

 

Научноистраживачки пројекат (назив и шифра научноистраживачког пројекта, година почетка и завршетка, 

руководилац/члан истраживачког тима) 

Евалуацијапревентивно-медицинских проблема припадника Министарства одбране и Војске Србије током 

шестомесечног ангажовања у различитим мировним операцијама, МФ ВМА 01/2020 – 2022. године / члан 

истраживачког тима 

МОНОГРАФИЈЕ (од избора у претходно звање) 

Научне монографије (аутори, наслов, издавач, година издавања) 

 

УЏБЕНИЦИ (од избора у претходно звање) 

Основни уџбеник (аутори, наслов, издавач, година издавања/у штампи) 

 

Помоћни уџбеник (аутори, наслов, идавач, година издавања/у штампи) 

III%20OSTVARENI%20REZULTATI/2.%20OBAVEZNI%20USLOVI/2.%20ISKUSTVO%20U%20PEDAGOŠKOM%20RADU-DA%20JE%20IZVODIO%20NASTAVU/Potvrda%20o%20realizovanoj%20nastavi%20OAS%20VA.pdf
III%20OSTVARENI%20REZULTATI/2.%20OBAVEZNI%20USLOVI/3.%20OCENA%20PEDAGOŠKOG%20RADA/Potvrda%20o%20kadetskom%20vrednovanju.pdf
III%20OSTVARENI%20REZULTATI/2.%20OBAVEZNI%20USLOVI/3.%20OCENA%20PEDAGOŠKOG%20RADA/Potvrda%20o%20kadetskom%20vrednovanju.pdf
III%20OSTVARENI%20REZULTATI/2.%20OBAVEZNI%20USLOVI/3.%20OCENA%20PEDAGOŠKOG%20RADA/Potvrda%20o%20kadetskom%20vrednovanju.pdf
III%20OSTVARENI%20REZULTATI/2.%20OBAVEZNI%20USLOVI/3.%20OCENA%20PEDAGOŠKOG%20RADA/Potvrda%20o%20kadetskom%20vrednovanju.pdf
III%20OSTVARENI%20REZULTATI/2.%20OBAVEZNI%20USLOVI/4.%20OBJAVLJENI%20RADOVI%20U%20ČASOPISIMA/M20/ODITOR%200322.pdf
III%20OSTVARENI%20REZULTATI/2.%20OBAVEZNI%20USLOVI/4.%20OBJAVLJENI%20RADOVI%20U%20ČASOPISIMA/M20/ODITOR%200322.pdf
III%20OSTVARENI%20REZULTATI/2.%20OBAVEZNI%20USLOVI/4.%20OBJAVLJENI%20RADOVI%20U%20ČASOPISIMA/M51/VD%200321.pdf
III%20OSTVARENI%20REZULTATI/2.%20OBAVEZNI%20USLOVI/4.%20OBJAVLJENI%20RADOVI%20U%20ČASOPISIMA/M51/VD%200321.pdf
III%20OSTVARENI%20REZULTATI/2.%20OBAVEZNI%20USLOVI/4.%20OBJAVLJENI%20RADOVI%20U%20ČASOPISIMA/M51/VD%200321.pdf
III%20OSTVARENI%20REZULTATI/2.%20OBAVEZNI%20USLOVI/4.%20OBJAVLJENI%20RADOVI%20U%20ČASOPISIMA/M51/VD%200222.pdf
III%20OSTVARENI%20REZULTATI/2.%20OBAVEZNI%20USLOVI/4.%20OBJAVLJENI%20RADOVI%20U%20ČASOPISIMA/M51/VD%200222.pdf
III%20OSTVARENI%20REZULTATI/2.%20OBAVEZNI%20USLOVI/4.%20OBJAVLJENI%20RADOVI%20U%20ČASOPISIMA/M51/Potvrda%20o%20prihvatanju%20rada%20Ekonomija.pdf
III%20OSTVARENI%20REZULTATI/2.%20OBAVEZNI%20USLOVI/4.%20OBJAVLJENI%20RADOVI%20U%20ČASOPISIMA/M51/Potvrda%20o%20prihvatanju%20rada%20Ekonomija.pdf
III%20OSTVARENI%20REZULTATI/2.%20OBAVEZNI%20USLOVI/4.%20OBJAVLJENI%20RADOVI%20U%20ČASOPISIMA/M51/Potvrda%20-%20VD0522.pdf
III%20OSTVARENI%20REZULTATI/2.%20OBAVEZNI%20USLOVI/4.%20OBJAVLJENI%20RADOVI%20U%20ČASOPISIMA/M51/Potvrda%20-%20VD0522.pdf
III%20OSTVARENI%20REZULTATI/2.%20OBAVEZNI%20USLOVI/4.%20OBJAVLJENI%20RADOVI%20U%20ČASOPISIMA/M51/Potvrda%20-%20VD0522.pdf
III%20OSTVARENI%20REZULTATI/2.%20OBAVEZNI%20USLOVI/6.%20PROJEKTI/Potvrda%20NID.pdf
III%20OSTVARENI%20REZULTATI/2.%20OBAVEZNI%20USLOVI/6.%20PROJEKTI/Potvrda%20NID.pdf
III%20OSTVARENI%20REZULTATI/2.%20OBAVEZNI%20USLOVI/6.%20PROJEKTI/Potvrda%20NID.pdf
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Милена Кнежевић, Марјан Мирчевски и Александар Милетић, Материјално пословање, Медија центар МО 

Изборни услови (од избора у претходно звање) 

1. Стручно-професионални допринос 

1. Аутор/коаутор елабората или студије из матичне стручне области (аутори, назив елабората или студије, година 

завршетка) 

 

2. Аутор/коаутор доктринарног докумената из стручне области (аутори, назив доктринарног документа, година 

завршетка) 

 

3. Аутор/ коаутор патента или техничког унапређења из стручне области (назив патента/техничког унапређења и број 

акта надлежног органа за послове интелектуалне својине, година)  

 

4. Аутор/коаутор уметничког пројекта или сарадник на уметничком пројекту (назив уметничког пројекта, аутори, 

година) 

 

5. Аутор/коаутор научне монографије (уколико није обавезан услов) 

 

6. Аутор/коаутор поглавља у научној монографији (уколико није обавезан услов) 

 

7. Аутор/коаутор у научним/стручним радовима у тематским зборницима (уколико није обавезан услов) 

 

8. Аутор/коаутор у научним/стручним радовима категоризације М52-М54  

 

9. Рецензија уџбеника и монографија. 

 

10. Учешће у активностима тела – тимова – савета и других организација Министарства одбране и Војске Србије 

(назив тела, број документа о именовању, година) 

 

11. Учешће у раду одбора, законодавних тела и слично, у складу са научном и професионалном експертизом 

факултета и универзитета (назив одбора, законодавног тела и слично, година) 

 

12. Чланство у уредничком одбору часописа или уређивање зборника или монографија (назив часописа, година од-

до, или назив зборника или монографије, година) 

 

13. Реценезирање радова за часописе, рецензирање пријава или завршених научноистраживачких пројеката на 

Универзитету (назив часописа, година од када је кандидат рецензент или назив научноистраживачког пројекта, 

година) 

Потврда о избору за рецензента и урађеној рецензији, Војно дело, од 2020. године 

14. Рукововођење или учешће у стручним пројектима (назив стручног пројекта, институција, година) 

 

15. Учешће у научноистраживачком пројекту (вреднује се само за избор у звање доцента) (назив и шифра 

научноистраживачког пројекта, година почетка и завршетка, руководилац/члан истраживачког тима) 

 

16. Менторство кадетима током интегрисаних академских студија медицине (име и презиме кадета, школска година 

у којој је кандидат одређен за ментора) 

 

17. Учешће у комисијама за одбрану завршних радова на основним академским студијама (вреднује се за избор у 

звање доцента и ванредног професора)  - име и презиме кадета/студента, наслов рада, година одбране. 

Сара Јеленковић, Међународни платни промет и инструменти плаћања, 2020. ОАС 

Маша Јосифовић, Улога фискалне политике на одрживи развој, 2020. ОАС 

Олга Николић, Штедња и инвестиције у функцији одрживог развоја Р. Србије, 2020. ОАС 

и још 40 кадета, као у Потврди Продеканата за наставу ВА УО  

Никола Тасић, Компаративна анализа система акциза  у РС са системом акциза у земљама окружења уи ЕУ, 2020. 

МАС 

Саша Симић, Прехрамбена индустрија у функцији логистике одбране, 2020. МАС 

Александар Мрдак, Примена начела уредног ивентарисања при изради годишњег инвентара у МО, 2020. МАС 

Марко Драговић, Утицај корпоративне друштвене одговорности на финансијско пословање предузећа, 2020. МАС 

Никола Танкосић, Удаљавање степена коришћења капацитета од тачке покрића трошкова предузећа, 2020. МАС 

III%20OSTVARENI%20REZULTATI/2.%20OBAVEZNI%20USLOVI/9.%20UDZBENICI/POMOĆNI%20UDBENICI/Recenzije%20odluka%20NNV.pdf
III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.1.%20STRUČNO-PROFESIONALNI%20DOPRINOS/13/Potvrda%20-%20Milena%20-%20recenzent.pdf
III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.1.%20STRUČNO-PROFESIONALNI%20DOPRINOS/17/Potvrda%20o%20mentorstvu.pdf
III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.1.%20STRUČNO-PROFESIONALNI%20DOPRINOS/17/Potvrda%20o%20mentorstvu.pdf
III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.1.%20STRUČNO-PROFESIONALNI%20DOPRINOS/17/Potvrda%20o%20mentorstvu.pdf
III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.1.%20STRUČNO-PROFESIONALNI%20DOPRINOS/17/Potvrda%20o%20mentorstvu.pdf
III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.1.%20STRUČNO-PROFESIONALNI%20DOPRINOS/17/Potvrda%20o%20mentorstvu.pdf
III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.1.%20STRUČNO-PROFESIONALNI%20DOPRINOS/17/Potvrda%20o%20mentorstvu.pdf
III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.1.%20STRUČNO-PROFESIONALNI%20DOPRINOS/17/Potvrda%20o%20mentorstvu.pdf
III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.1.%20STRUČNO-PROFESIONALNI%20DOPRINOS/17/Potvrda%20o%20mentorstvu.pdf
III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.1.%20STRUČNO-PROFESIONALNI%20DOPRINOS/17/Potvrda%20o%20mentorstvu.pdf
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Наташа Иличић, Улога ревизорског ризика у објективном ревизорском извештавању, 2020. МАС 

и још 40 студената МАС ЈФ, као у Потврди Продеканата за наставу ВА УО  

18. Награде и признања за наставни, научни, односно стручни рад (назив награде, година доделе) 

 

19. Учешће у комисијама за избор у звање наставника вештина (име и презиме кандидата за избор у звање 

наставника вештина, година избора) 

Милан Младеновић, наставник вештина, 2019. 

20. Учешће у комисијама за признавање стране исправе са каријерних облика усавршавања (име и презиме лица које 

је поднело захтев за признавање исправе, број документа о предлогу комисије за признавање исправе) 

 

21. Учешће у извођењу наставе која не носи ЕСПБ, као што су каријерни облици усавршавања, школе резервних 

официра, специјалистички курсеви, континуирана медицинска едукација и друго (назив наставе која не носи ЕСПБ, 

број одржаних часова, година) 

 

22. Ментор у изради завршних радова кадета/студената на основним и интегрисаним студијама (осим за избор у 

звање ванредног професора у пољу техничко-технолошких наука) – име и презиме кадета, назив рада, година 

одбране 

Александра Митић, Управљање ланцем снабдевања прехрамбеним производима у ВА, 2021. ОАС 

Анђела Матић, Прехрамбена индустрија Србије у функцији логистике одбране, 2019. ОАС 

Душан Павловић, Јавне набавке у систему одбране на нивоу IV степена, 2019. ОАС 

Драгана Панић, Модели растерећења војске од сувишних интенданских покретних ствари, 2019. ОАС 

Тијана Јаковљевић, Утицај интерне ревизије на ефективност пословања МО и ВС, 2020. ОАС 

Филип Игић, Утицај стратегијских одлука на ефикасност и ефективност извршења финансијског плана, 2020. ОАС 

Ивана Петровић, Стратегијске анализе и квалитет извршења финансиојског плана, 2021. ОАС 

Тамара Стојковић, Структура прихода и примања буџета РС, 2021. ОАС 

Јована Стокановић, Место, улога и значајбдржавне ревизије у минимизирању ризика у савременом окружењу, 2021. 

МАС 
Бранислав Јовановић, Утицај државне ревизије на извршење буџета, 2021. МАС 

23. Члан комисије за одбрану завршних радова кадета/студената на интегрисаним академским студијама медицине 

(осим за избор редовног професора) – име и презиме кандидата, назив рада, година одбране 

 

24. Ментор у изради завршних радова кадета/студената на интегрисаним академским студијама медицине (име и 

презиме кандидата, назив рада, година одбране) 

 

25. Ментор у изради завршних радова полазника КШУ, ГШУ и ВСБО (вреднује се за избор наставника у пољу 

друштвено-хуманистичких наука) – име и презиме кандидата, назив рада, година одбране 

 

26. Члан комисије за одбрану завршних радова полазника КШУ, ГШУ и ВСБО (вреднује се за избор наставника у 

пољу друштвено-хуманистичких наука) – име и презиме кандидата, назив рада, година одбране 

Никола Ковачевић, Финансијско управљање и контрола у Министарству одбране и Војсци Србије, 2022. 

27. Учешће у наставним активностима у оквиру здравствених специјализација (осим учешћа у комисијама за 

полагање испита из здравствене специјализације и уже специјализације за избор у звање редовног професора у пољу 

медицинских наука):  

- назив предмета у оквиру специјализације, број одржаних часова наставе по годинама; 

- име и презиме специјализанта, ментор, година положеног испита;  

- име и презиме лица на ужој специјализацији, година положеног испита;  

- име и презиме лица на специјализацији/ужој специјализацији, члан комисије за полагање испита, година положеног 

испита;  

- аутори, наслов, издавач, година издања 
 

28. Аутор/коаутор у стручним/научним радовима из категорије М24, М51-М53 (вреднује се за избор наставника у 

пољу медицинских наука)  - аутори, наслов рада, часопис, година издавања, волумен (број), странице од-до, DOI број 

(уколико га има), ISSN број, М категорија часописа  

 

2. Допринос академској и широј заједници 

1. Чланство у националној професионалној (струковној) организацији (назив организације, година) 

 

2. Чланство у међународној професионалној (струковној) организацији (назив организације, година) 

III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.1.%20STRUČNO-PROFESIONALNI%20DOPRINOS/17/Potvrda%20o%20mentorstvu.pdf
III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.1.%20STRUČNO-PROFESIONALNI%20DOPRINOS/17/Potvrda%20o%20mentorstvu.pdf
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3. Чланство у националној или међународној научној организацији (назив организације, година) 

 

4. Чланство у националној или међународној културној институцији или институцији од јавног значаја (назив 

институције, година) 

 

5. Председник, секретар или члан председништва професионалних (струковних) организација (националних или 

међународних) - назив организације, председник, секретар или члан председништва, година 

 

6. Учешће у организацији ваннаставних академских активности кадета/студената (активност, година) 

 

7. Чланство у органима факултета (орган високошколске јединцие, чланство, године од - до) 

 

8. Чланство у органима Универзитета (орган Универзитета, године од - до) 

Члан Савета УО од 2021. године и даље 

9. Члан комисије за избор у звање наставника или сарадника на Универзитету (име и презиме кандидата за избор 

наставника, наставно звање у које је биран, година) или (име и презиме кандидата за избор у звање сарадника, 

сарадничко звање у које је биран, година) 

Србољуб Николић, доцент, 2019. 

10. Члан комисије за признавање стране академске исправе - дипломе (име и презиме лица које је поднело захтев за 

признавање дипломе, број документа о предлогу комисије за признавање исправе) 

 

11. Учешће у акредитацији студијског програма на основу акта надлежног лица (назив студијског програма, година 

акредитације) 

Наређење начелника ВА УО о акредитацији студијских програма 

12. Објављена књига, уџбеник, монографија или студија из других области у оквиру одговарајућег образовно-

научног поља: 

- аутори, наслов књиге (монографске студије), издавач, година ISBN број, област 

- аутори, наслов уџбеника, издавач, година, ISBN број, област 

- аутори, наслов монографије, издавач, година, ISBN број, област 

 

13. Оснивање струковних организација и задужбина (назив струковне организације или задужбине, година оснивања) 

 

14. Објављена најмање два рада у националном часопису који третира област одбране (вреднује се за избор у звање 

ванредног и редовног професора у пољу техничко-технолошких наука) - аутори, наслов рада, часопис, година 

издавања, волумен (број), странице од-до, ISSN број 

 

3. Сарадња са другим високошколским, односно научноистраживачким институцијама у земљи и 

иностранству 

1. Учешће у заједничком студијском програму (израда студијског програма, извођење наставе) - назив акредитованог 

заједничког студијског програма и назив високошколске установе са којом се реализује заједнички студијски 

програм; година израде акредитације или предмет(и) са бројем часова одржане наставе по школским годинама 

 

2. Извођење наставе на студијском програму на енглеском језику (назив акредитованог студијског програма, предмет 

којег кандидат предаје на енглеском језику и број часова одржане наставе по школским годинама) 

 

3. Учешће у научноистраживачком пројекту које финансира министартво Р. Србије надлежно за науку (осим за избор 

у звање ванредног професора, ако је учешћем у овој активности испуњен обавезан услов) - назив и шифра 

научноистраживачког пројекта, период трајања пројекта (године од - до) 

 

4. Реализација наставе на међународном студијском програму (назив студијског програма, високошколска установа, 

град, држава, назив предмета и број часова одржане наставе по школским годинама) 

 

5. Рецензирање пројеката (по захтевима других институција) - назив пројекта, назив институције, година 

 

6. Учешће на научним и стручним скуповима у земљи (осим за избор у звање редовног професора; не односи се на 

поље медицинских наука): 

- саопштења (М63, М64) - аутори, наслов рада, назив научног или стручног скупа, место и датум одржавања, зборник 

III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.2.%20DOPRINOS%20AKADEMSKOJ%20I%20SIROJ%20ZAJEDNICI/8
III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.2.%20DOPRINOS%20AKADEMSKOJ%20I%20SIROJ%20ZAJEDNICI/9
III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.2.%20DOPRINOS%20AKADEMSKOJ%20I%20SIROJ%20ZAJEDNICI/11
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радова/сажетака, страница од – до, година издавања 

- постер презентација - аутори, наслов рада, назив научног или стручног скупа, место и датум одржавања 

 

7. Учешће на научним и стручним скуповима у иностранству (осим за избор у звање редовног професора и не односи 

се на поље медицинских наука): 

- саопштења (М33, М34) - аутори, наслов рада, назив научног или стручног скупа, место и датум одржавања, зборник 

радова/сажетака, страница од – до, година издавања 

- постер презентација - аутори, наслов рада, назив научног или стручног скупа, место и датум одржавања 

Милена Кнежевић, Александра Митић, Анализа финансирања издатака Универзитета одбране за набавку арткала 

исхране, XLIX Међународни симпозијум о операционим истраживањима, Врњачка Бања, 19-22. септембра 2022., 

Зборник радова стр. 111-116, 2022, М33 

Милена Кнежевић идр., Јавне набавке у функцији унапређења исхране на Војној академији, Управљање квалитетом и 

поузданошћу DQM-POLITEH-2022, 25. међународна DQM конференција, Пријевор 23-24, јун 2022, Зборник радова 

стр. 469-477, 2022, М33 

8. Предавање по позиву на другом универзитету у земљи или иностранству (назив предавања, универзитет, година) 

 

9. Учешће у међународним пројектима у области високог образовања - назив пројекта, период реализације (година од 

- до) 

 

10. Учешће у међународним научноистраживачким пројектима - назив пројекта, назив институције, носиова 

пројекта, град и држава, период реализације (година од - до) 

 

11. Члан комисије за избор наставника и сарадника на другим универзитетима - назив универзитета и факултета, име 

и презиме кандидата, звање у које је биран, година 

 

12. Члан комисије за одбрану докторске дисертације или других завршних радова на другом универзитету (осим за 

избор у звање редовног професора) - име и презиме кандидата, ужа научна област, наслов рада, високошколска 

установа, година одбране 

 

13. Члан комисије за полагање здравственог специјалистичког или субспецијалистичког испита на другом 

универзитету - име и презиме кандидата, грана специјализације или назив субспецијализације, универзитет, 

факултет, година 

 

14. Извођење наставе у статусу гостујућег професора на универзитету у земљи и иностранству - назив универзитета 

на којем је кандидат изабран у гостујућег професора, број одржаних предавања, година 

 

15. Члан органа или тела друге високошколске односно научноистраживачке институције у земљи или иностранству 

- назив високошколске или научноистраживачке институције, назив органа или тела, године мандата од-до 

 

16. Аутор/коаутор одобреног уџбеника из уже научне области за коју се бира, за потребе студијског програма у 

другој високошколској установи (аутори, наслов уџбеника, издавач, година издавања, назив студијског програма и 

уже научне области којој је уџбеник намењен, назив високошколске установе) 

 

17. Учешће у организационим и програмским одборима међународних и домаћих научних и стручних скупова (назив 

скупа, члан организационог и/или програмског одбора, место и време одржавања скупа) 

 

18. Учешће у реализацији наставних активности у сарадњи са високошколским установама у иностранству 

(међународне вежбе, конференције, семинари, обука и друге активности које доприносе угледу Универзитета 

одбране и система одбране) - назив активности, назив високошколске установе, град, држава, место и време 

одржавања 

 

19. Заједнички радови из категорија М33, М34, М63 или М64 са ауторима из других високошколских установа и/или 

научноистраживачких организација (осим за избор у звање редовног професора) - аутори, наслов рада, назив научног 

скупа, место и датум одржавања, зборник радова/сажетака, страница од – до, година издавања 

 

 

 

IV   АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА 

III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.3.%20SARADNJA%20SA%20DRUGIM%20USTANOVAMA/7/Zbornik%20-%20Sym-Op-Is%202022.pdf
III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.3.%20SARADNJA%20SA%20DRUGIM%20USTANOVAMA/7/Zbornik%20-%20Sym-Op-Is%202022.pdf
III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.3.%20SARADNJA%20SA%20DRUGIM%20USTANOVAMA/7/Zbornik%20-%20Sym-Op-Is%202022.pdf
III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.3.%20SARADNJA%20SA%20DRUGIM%20USTANOVAMA/7/01%20DQM-POLITEH-2022%20ZBORNIK%20RADOVA.pdf
III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.3.%20SARADNJA%20SA%20DRUGIM%20USTANOVAMA/7/01%20DQM-POLITEH-2022%20ZBORNIK%20RADOVA.pdf
III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.3.%20SARADNJA%20SA%20DRUGIM%20USTANOVAMA/7/01%20DQM-POLITEH-2022%20ZBORNIK%20RADOVA.pdf


Образац-ДХ-ван.проф-избор 

8 

 

(попуњава Комисија, највише 1/2 странице куцаног текста) 

V   МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР 
(попуњава Комисија за сваког кандидата појединачно) 

VI   ПРЕГЛЕД ИСПУЊЕНИХ УСЛОВА 
(попуњава Комисија) 

VII   ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА 
(попуњава Комисија) 

 

 

 

 

ПОТПИС КАНДИДАТА 

 

 

Име Презиме 

 

_________________________________________ 

Доц. др Милена Кнежевић 


