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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 

Славиша (Иван) Влачић 

Звање, датум донете одлуке о последњем избору у звање 

доцент, 30.03.2018.године 

Датум и место рођења, адреса 

11.12.1970. Зрењанин, Доситеја Обрадовића 8И/39, Панчево 

Установа где је кандидат тренутно запослен и професионални статус 

Војна академија Универзитета одбране у Београду,  професионално војно лице 

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

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

1989-1993., Војна академија, 8.02, официр авијације-пилот 

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) 

1997.-2005., Војна академија, тактика, магистар војних наука из области ратна вештина 

Наслов магистарске тезе 

Избор варијанте школског авиона за почетну и основну  летачку обуку пилота 

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)  

Дефинисање критеријума за избор вишенаменског борбеног авиона за потребе ВиПВО Војске Србије, 2012. 

Универзитет одбране, Војна академија, доктор наука 

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) 

Енглески, чита, пише, говори врло добро 

Немачки, чита, пише, говори задовољавајуће 

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

MODEL%20FOLDERA/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/1.%20ODLUKA%20O%20POSLEDNJEM%20IZBORU/Vlacic_reizbor.pdf
MODEL%20FOLDERA/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/Potvrda%20o%20statusu%20na%20VA.pdf
MODEL%20FOLDERA/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/2.%20DIPLOME/Diploma%20VVA.pdf
MODEL%20FOLDERA/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/2.%20DIPLOME/Magistar.pdf
MODEL%20FOLDERA/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/2.%20DIPLOME/Doktor.pdf
MODEL%20FOLDERA/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/2.%20DIPLOME/Doktor.pdf
MODEL%20FOLDERA/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3.%20STRANI%20JEZIK/engleski%203%20stepen.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) 

Маршал центар, Немачка, Гармиш Партенкирхен, 2003, три месеца, курс «Лидери за 21.век» 

Здружена ратна школа , Норфолк, САД, 2009.године, три месеца (наређење министра одбране) 
Кретање у служби 

1993-1998.наставник летења у школско-борбеној ескадрили 

1998-2004.командир авијацијског одељења (уједно наставник летења) у у школско-борбеној ескадрили 

2004-2005.референт у Управи авијације ЗНГШ РВ и ПВО (привремена дужност) 

2005-2006.опитни пилот у Ваздухопловном опитном центру  

2006-2008.начелник одељења за летна испитивања ТОЦ - опитни пилот  

2008-2012.референт за опремање и развој рода авијације у Управи за планирање и развој (Ј-5) ГШ ВС 

2012-         начелник Катедре војног ваздухопловства на Војној академији 

 

 

III   ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ 
(попуњава кандидат) 

Обавезни услови 

ИСКУСТВО У ПЕДАГОШКОМ РАДУ 

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

одржаних часова наставе  

Потврда о искуству у педагошком раду 

ОЦЕНА ПЕДАГОШКОГ РАДА 

Оцена педагошког рада у наставном звању (анкете кадета/студената) у целокупном протеклом изборном периоду 

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

Потврда о вредновању педагошког рада 

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ У ЧАСОПИСИМА 

M21a, М21, М22, М23 - 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 

Vlacic S., Knezevic A., Mandal S., Rodjenkov S., Vitsas P., Improving the pilot selection process by using eye-tracking tools, 

Journal of Eye Movement Research 2019, Vol.12 No.3, https://doi.org/10.16910/jemr.12.3.4, ISSN: 1995-8692, IF 1.404 

(2019), M23 

Vlacic S., Knezevic A., Grbovic V., Vitsas P., Mihajlovic M., Implementation of the digital training concept in the basic 

flight training in the serbian military academy, Vojnotehnički glasnik 2022, Vol.70, No.1, Januar-mart 2022, pp.87-108, 

https://doi.org/10.5937/vojtehg70-34610 , ISSN: 0042-8469, M51 

Knezevic A., Vasov Lj., Vlacic S., Kostic C., Imperfect maintenance model for estimating aircraft fleet availability, Aircraft 

Engineering and Aerospace 2017, Vol. 89 Iss 2 pp. 338 – 346, http://dx.doi.org/10.1108/AEAT-10-2015-0221 ,  ISSN 0002-

2667 (1748-8842), IF 0.519 (2016), M23 

 

Изборни услови 

1. Стручно-професионални допринос (од последњег избора) 

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) 

MODEL%20FOLDERA/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/4.%20USAVRSAVANJE%20U%20INOSTRANSTVU/Koledz%20za%20intenacionalne%20studije.pdf
MODEL%20FOLDERA/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/4.%20USAVRSAVANJE%20U%20INOSTRANSTVU/Diploma%20Koledza.pdf
MODEL%20FOLDERA/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/4.%20USAVRSAVANJE%20U%20INOSTRANSTVU/Naredjenje%20za%20SAD.pdf
MODEL%20FOLDERA/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/2.%20OBAVEZNI%20USLOVI/2.%20ISKUSTVO%20U%20PEDAGOŠKOM%20RADU-DA%20JE%20IZVODIO%20NASTAVU/36-156%20potvrda%20o%20realizovanoj%20nastavi%20Vlacic.pdf
MODEL%20FOLDERA/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/2.%20OBAVEZNI%20USLOVI/3.%20OCENA%20PEDAGOŠKOG%20RADA/Potvrda%20o%20vrednovanju%20pedagoskog%20rada.pdf
MODEL%20FOLDERA/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/2.%20OBAVEZNI%20USLOVI/4.%20OBJAVLJENI%20RADOVI%20U%20ČASOPISIMA/M20/JEMR-Improving-pilot-selection-using-eye-tracking-Final-submision_apa.pdf
https://doi.org/10.16910/jemr.12.3.4
MODEL%20FOLDERA/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/2.%20OBAVEZNI%20USLOVI/4.%20OBJAVLJENI%20RADOVI%20U%20ČASOPISIMA/М50/Vlacic%20vojnotehnicki%20glasnik%202022.pdf
MODEL%20FOLDERA/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/2.%20OBAVEZNI%20USLOVI/4.%20OBJAVLJENI%20RADOVI%20U%20ČASOPISIMA/М50/Vlacic%20vojnotehnicki%20glasnik%202022.pdf
https://doi.org/10.5937/vojtehg70-34610
MODEL%20FOLDERA/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/2.%20OBAVEZNI%20USLOVI/4.%20OBJAVLJENI%20RADOVI%20U%20ČASOPISIMA/M20/AEAT-10-2015-0221.pdf
http://dx.doi.org/10.1108/AEAT-10-2015-0221
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- 

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. 

Рецензија уџбеника: 

Основно и акробатско летење на авиону В-54 

Навигацијско летење на авиону В-54, 

Инструментално летење на авиону В-54 

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

(назив тела, број документа о именовању, година) 

Савет рода авијација, Управа за планирање и развој ГШ ВС (Ј-5) П.бр.1427-28 од 07.03.2021.године 

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) 

Војнотехнички гласник, од 2016.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) 

„Истраживање перцептивних и моторних особина кадета-пилота у инструменталном летењу на клипним и млазним 

авионима“ ВА-ТТ/2/19-21, 2019.-2021., руководилац 

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. 

Председник и члан комисије за одбрану 11 радова кадета ИАС ВВ 

Небојша Костовски, Утицај положаја бочног центра масе на фазе ковита авиона за обуку пилота, 2020. 

Миливоје Вукашиновић, Пројектовање инструменталних процедура за хеликоптер, 2020. 

Тијана Миленковић, Утицај развоја опреме вишенаменских хеликоптера на комплексност наменских задатака, 2020. 

Душан Танасијевић, Борбене могућности авиона МиГ-29 у ЛБА варијанти, 2020. 

Михајло Милићевић, Компаративна анализа борбених хеликоптера источног и западног порекла у наоружању 

РВиПВО, 2020. 

Ђорђе Чорбић, Утицај развоја изгледа и симбологије интегрисаних електронских инструмената на безбедност 

летења, 2021.  

Владимир Јовановић, Анализа аеродрома у Републици Србији са аспекта могућности прихвата војних ваздухоплова, 

2021. 

Александар Димовски, Моделовање прототипова авионских кокпита путем визуелног интерфејса Човек-Машина, 

2021. 

Стефан Грбић, Компаративна анализа комерцијалних софтвера за планирање и праћење лета, 2021. 

Милош Лукић, Примена виртуелне и аугментоване реалности у обуци војних пилота, 2022. 

Марко Стојанчевић, Савремена убојна средства за неутралисање противничке ПВО, 2022. 

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) 

мј Владимир Ђурђевић, 2020. (извештај) 

мј Момчило Кубурић, 2020. (извештај) 

кп Никола Димитријевић, 2020. (извештај) 

кп Иван Сибиновић, 2020. (извештај) 

MODEL%20FOLDERA/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.1.%20STRUČNO-PROFESIONALNI%20DOPRINOS/9/21-262%20recenzije%20udzbenika.pdf
MODEL%20FOLDERA/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.1.%20STRUČNO-PROFESIONALNI%20DOPRINOS/9/21-262%20recenzije%20udzbenika.pdf
MODEL%20FOLDERA/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.1.%20STRUČNO-PROFESIONALNI%20DOPRINOS/9/21-262%20recenzije%20udzbenika.pdf
MODEL%20FOLDERA/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.1.%20STRUČNO-PROFESIONALNI%20DOPRINOS/10/1427-28%20Saveti%20rodova.pdf
MODEL%20FOLDERA/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.1.%20STRUČNO-PROFESIONALNI%20DOPRINOS/15/Potvrda%20Vlacic%20rukovodilac%20projekta.pdf
MODEL%20FOLDERA/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.1.%20STRUČNO-PROFESIONALNI%20DOPRINOS/15/Potvrda%20Vlacic%20rukovodilac%20projekta.pdf
MODEL%20FOLDERA/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.1.%20STRUČNO-PROFESIONALNI%20DOPRINOS/17
MODEL%20FOLDERA/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.1.%20STRUČNO-PROFESIONALNI%20DOPRINOS/19/Izveštaj%20komisije%20mj%20Vladimir%20Ðurdevic.pdf
MODEL%20FOLDERA/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.1.%20STRUČNO-PROFESIONALNI%20DOPRINOS/19/Izvestaj%20komisije%20Kuburic,%20Becarevic,%20Sibinovic,%20Dimtirijevic%2046-176.pdf
MODEL%20FOLDERA/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.1.%20STRUČNO-PROFESIONALNI%20DOPRINOS/19/Izvestaj%20komisije%20Kuburic,%20Becarevic,%20Sibinovic,%20Dimtirijevic%2046-176.pdf
MODEL%20FOLDERA/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.1.%20STRUČNO-PROFESIONALNI%20DOPRINOS/19
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кп Димитрије Бећаревић, 2020. (извештај) 

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) 

Курс наставника летења 2021., 8 часова и практична летачка обука у ваздуху 

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 

Менторство за израду пет завршних радова кадета ИАС ВВ: 

Лазар Свјетлица, Концепт употребе система аутоматске контроле и управљања летом на примеру вишенаменског 

хеликоптера, 2019.  

Жарко Жарковић, Утицај замора посаде на безбедност летења војних ваздухоплова и мере против замора 2019. 

Вук Мићуновић, Примена тренажера и симулатора у обуци кадета-пилота Војске Србије, 2020. 

Вукашин Бандић, Могућности примене система ADS-B у савременом ваздухопловству, 2020. 

Страхиња Станковић, Примена концепта PBN у обуци војних пилота, 2022. 

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 

Милан Еленков, Развој Директората војног ваздухопловства као војни ваздухопловни ауторитет у Републици Србији, 

2018. 

Драган Мрдак ГШУ, Развој способности РВиПВО Војске Србије за размену података путем тактичког дата-линка, 

2021. 

Жељко Ступар КШУ, Употреба хеликопштерских ресурса у систему цивилне заштите Босне и Херцеговине, 2019. 

Миодраг Крстић КШУ, Модел унапређења летачке обуке кадета-пилота Војне академије, 2021.  

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 

Веселин Милановић ГШУ, Развој ваздухопловне моћи као релевантног фактора у савременим сукобима, 2019. 

Предраг Илић ГШУ, Утицај опремања модернизованим авионима МиГ-29 у извођењу операција РВиПВО, 2021. 

Влада Глишић ГШУ, Употреба система даљински пилотираних ваздухоплова CH-92 у операцијама РВиПВО, 2021. 

Ненад Јандрић ГШУ, Употреба транспортних хеликоптера у операцијама здружених снага, 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 (од последњег избора) 

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

- 

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

- 

3. Чланство у националној или међународној научној организацији (назив организације, година) 

MODEL%20FOLDERA/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.1.%20STRUČNO-PROFESIONALNI%20DOPRINOS/19/Izvestaj%20komisije%20Kuburic,%20Becarevic,%20Sibinovic,%20Dimtirijevic%2046-176.pdf
MODEL%20FOLDERA/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.1.%20STRUČNO-PROFESIONALNI%20DOPRINOS/22
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- 

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) 

Члан научно-наставног већа Војне академије, од 2018.године 

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

- 

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) 

Иван Петровић, доцент, 2019. Састав комисије наведен у одлуци о избору. 

Александар Кнежевић, доцент, 2019. Именовање комисије извршено одлуком ВА, извештај комисије завршен 

децембра 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) 

Студијски програм Војно ваздухопловство, 2021.године (наређење и одлука) 

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 

Славиша Влачић, Ноћно летење на авиону В-54, Медија центар одбрана, 2019. ISBN 978-86-335-0725-7, војно 

ваздухопловство 

Славиша Влачић, Групно летење на авиону В-54, Медија центар одбрана, 2019. ISBN 978-86-335-0724-0, војно 

ваздухопловство 

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 (од последњег избора) 

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 

- 

MODEL%20FOLDERA/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.2.%20DOPRINOS%20AKADEMSKOJ%20I%20SIROJ%20ZAJEDNICI/7/32-642%20odluka%20o%20članovima%20NNV.pdf
MODEL%20FOLDERA/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.2.%20DOPRINOS%20AKADEMSKOJ%20I%20SIROJ%20ZAJEDNICI/9/Izbor%20u%20zvanje%20I.%20Petrovic.pdf
MODEL%20FOLDERA/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.2.%20DOPRINOS%20AKADEMSKOJ%20I%20SIROJ%20ZAJEDNICI/9/Knezevic%20Odluka%20o%20komisiji%20za%20izbor_Veca%20TT%20UO.pdf
MODEL%20FOLDERA/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.2.%20DOPRINOS%20AKADEMSKOJ%20I%20SIROJ%20ZAJEDNICI/9/23-625%20Izbor%20u%20zvanje.pdf
MODEL%20FOLDERA/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.2.%20DOPRINOS%20AKADEMSKOJ%20I%20SIROJ%20ZAJEDNICI/11/16-387%20naredjenje%20radni%20timovi%20za%20akreditaciju.pdf
MODEL%20FOLDERA/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.2.%20DOPRINOS%20AKADEMSKOJ%20I%20SIROJ%20ZAJEDNICI/11/Odluka%20OAS%20VV.pdf
MODEL%20FOLDERA/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.2.%20DOPRINOS%20AKADEMSKOJ%20I%20SIROJ%20ZAJEDNICI/12/24-286%2024-287%2024-288%2024-289%2024-290%20Odluke%20dekana%20o%20usvajanju%20MU.pdf
MODEL%20FOLDERA/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.2.%20DOPRINOS%20AKADEMSKOJ%20I%20SIROJ%20ZAJEDNICI/12/24-286%2024-287%2024-288%2024-289%2024-290%20Odluke%20dekana%20o%20usvajanju%20MU.pdf
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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 

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 

Vlacic S., Flight training implications from the acquisition of new aircraft in Serbian Air Force & Air Defense, Military 

Flight Training Conference, On-Line (London) 29 June-01 July 2021, (наређење и презентација) 

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 

Александар Кнежевић, Ваздушни саобраћај, Развој методе одржавања на расположивост флоте ваздухоплова, 

Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, 2018.године 

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 

MODEL%20FOLDERA/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.3.%20SARADNJA%20SA%20DRUGIM%20USTANOVAMA/7/26-1062%20Naredjenje%20za%20Online%20konferenciju.sdc
MODEL%20FOLDERA/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.3.%20SARADNJA%20SA%20DRUGIM%20USTANOVAMA/7/_qFEH9col_phd_slavisa_vlacic.pdf
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(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 

 

 

Славиша Влачић 

 

________________________ 

 

 


