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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 

Срђан (Хранислав) Димић 

Звање, датум донете одлуке о последњем избору у звање 

Доцент, 24.05.2022. године 

Датум и место рођења, адреса 

04.08.1977. године, Смедеревска Паланка, адреса: Бело врело 54/24, Београд 

Установа где је кандидат тренутно запослен и професионални статус 

Министарство одбране Сектор за политику одбране Управа за стратегијско планирање, 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) 

1996-2001. година, Војна академија, Смер Саобраћајне службе, просечна оцена 8,06 дипломирани инжењер 

саобраћаја 

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) 

2005-2010. година, Војна академија, Смер Саобраћајно обезбеђење, магистар наука из области логистике 

Наслов магистарске тезе 

Модел избора транспортних предузећа за потребе друмског транспорта у Војсци Србије 

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)  

Стратегијско управљање транспортом у систему одбране Републике Србије, 2016. година, Универзитет одбране у 

Београду, доктор војних наука из области логистике 

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) 

Руски језик, чита – врло добро, пише, говори – добро задовољавајуће 

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

усавршавања) 

                                                 
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/Odluka_Srdjan%20Dimic%202022.pdf
Model%20foldera/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/2.%20DIPLOME/Diploma%20Srdjan%20Dimic%20dipl.inz.pdf
Model%20foldera/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/2.%20DIPLOME/Diploma%20Srdjan%20Dimic%20dipl.inz.pdf
Model%20foldera/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/2.%20DIPLOME/Diploma%20mr%20Srdjan%20Dimic.pdf
Model%20foldera/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/2.%20DIPLOME/Diploma%20dr%20Srdjan%20Dimic.pdf
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II   БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

(попуњава кандидат) 

 

Кретање у служби 

– Командир 1. Наставног вод, 1. Аутомобилско наставна чета, 2. Аутомобилско наставни батаљон, 193. 

Аутомобилско наставни центар Бела Црква (од 2001. до 2002. године); 

– Командир 3. Аутомобилско наставне чете, 2. Аутомобилско наставни батаљон, 193. Аутомобилско наставни 

центар Бела Црква (од 2002. до 2003. године); 

– Начелник класе студената, Смер саобраћајне службе, Одсек Логистике, Војна академија (од 2003. до 2006. 

године); 

– Командир 1. вода, 1. чета студената Батаљон студената логистике, 1. Студентски пук, Војна академија (од 2006. до 

2009. године); 

– Командир 3. чете, Батаљон студената логистике, 1. Студентски пук, Војна академија (од 2009. до 2010. године); 

– Референт за Министарско упутство и анализу главних програма, Одељење за планирање и програмирање, Управа 

за стратегијско планирање, Сектор за политику одбране, Министарство одбране (од 2010. до 2013. године); 

– Референт за средњорочни план и програм развоја система одбране, Одељење за планирање, програмирање и 

анализе, Управа за стратегијско планирање, Сектор за политику одбране, Министарство одбране (од 2013. до 2019. 

године); 

– Руководилац Групе за научноистраживачку делатност, Одељење за научноистраживачку и инвентивну делатност, 

Управа за стратегијско планирање, Сектор за политику одбране, Министарство одбране (од 2019. године). 

 

 

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  

 Школска 2017/2018. година: 

- СП Логистика одбране – модул Саобраћај и транспорт, предмет Транспортне мреже, кадети 140. класе и 

студенти 3. године ОАС, 15 часова предавања и 15 часова вежби, 

- СП Логистика одбране, предмет Робни терминали и робно-транспортни центри, кадети 140. класе и студенти 

3. године ОАС, 30 часова вежби, 

- СП Логистика одбране – модул Саобраћај и транспорт, предмет Организација и технологија друмског 

транспорта, кадети 139. класе и студенти 4. године ОАС, 15 часова предавања и 15 часова вежби. 

 Школска 2018/2019. година: 

- СП Логистика одбране, предмет Робни терминали и робно-транспортни центри, кадети 141. класе и студенти 

3. године ОАС, 30 часова вежби, 

- СП Логистика одбране – модул Саобраћај и транспорт, предмет Организација и технологија друмског 

транспорта, кадети 140. класе и студенти 4. године ОАС, 15 часова предавања и 15 часова вежби. 

 Школска 2019/2020. година: 

- СП Логистика одбране, предмет Робни терминали и робно-транспортни центри, кадети 142. класе и студенти 

3. године ОАС, 30 часова вежби, 

- СП Логистика одбране – модул Саобраћај и транспорт, предмет Организација и технологија друмског 

транспорта, кадети 141. класе и студенти 4. године ОАС, 30 часова предавања и 30 часова вежби. 

 Школска 2020/2021. година: 

- СП Логистика одбране, предмет Робни терминали и робно-транспортни центри, кадети 143. класе и студенти 

3. године ОАС, 30 часова вежби, 

- СП Логистика одране – модул Саобраћај и транспорт, предмет Организација и технологија друмског 

транспорта, кадети 142. класе и студенти 4. године ОАС, 30 часова предавања и 30 часова вежби. 

 Школска 2021/2022. година: 

- СП Логистика одбране, предмет Робни терминали и робно-транспортни центри, кадети 144. класе и студенти 

3. године ОАС, 30 часова вежби, 

- СП Логистика одране – модул Саобраћај и транспорт, предмет Организација и технологија друмског 

транспорта, кадети 143. класе и студенти 4. године ОАС, 30 часова предавања и 30 часова вежби. 

- СП Логистика одране, предмет Управљање пројектима, студенти МАС, 30 часова вежби. 

Model%20foldera/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/2.%20OBAVEZNI%20USLOVI/2.%20ISKUSTVO%20U%20PEDAGOŠKOM%20RADU-DA%20JE%20IZVODIO%20NASTAVU/Potvrda%20o%20odrzanoj%20nastavi.pdf
Model%20foldera/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/2.%20OBAVEZNI%20USLOVI/2.%20ISKUSTVO%20U%20PEDAGOŠKOM%20RADU-DA%20JE%20IZVODIO%20NASTAVU/Potvrda%20o%20odrzanoj%20nastavi.pdf
Model%20foldera/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/2.%20OBAVEZNI%20USLOVI/2.%20ISKUSTVO%20U%20PEDAGOŠKOM%20RADU-DA%20JE%20IZVODIO%20NASTAVU/Potvrda%20o%20odrzanoj%20nastavi.pdf
Model%20foldera/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/2.%20OBAVEZNI%20USLOVI/2.%20ISKUSTVO%20U%20PEDAGOŠKOM%20RADU-DA%20JE%20IZVODIO%20NASTAVU/Potvrda%20o%20odrzanoj%20nastavi.pdf
Model%20foldera/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/2.%20OBAVEZNI%20USLOVI/2.%20ISKUSTVO%20U%20PEDAGOŠKOM%20RADU-DA%20JE%20IZVODIO%20NASTAVU/Potvrda%20o%20odrzanoj%20nastavi.pdf
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ОЦЕНА ПЕДАГОШКОГ РАДА 

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

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

Школска 2017/2018. година - на ОАС, предмет Организација и технологија друмског транспорта, 4,22 

Школска 2018/2019. години - на ОАС, предмет Организација и технологија друмског транспорта, 4,82 

Школска 2019/2020. години - није вршено вредновање педагошког рада. 

Школска 2020/2021. години - није вршено вредновање педагошког рада. 

Школска 2021/2022. години - у току је кадетско вредновање педагошког рада наставника и сарадника. 

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ У ЧАСОПИСИМА 

М21а, М21, М22, М23 - аутори, наслов рада, часопис, година издавања, волумен (број), странице од-до, DOI број 

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

а) у ранијем периоду 

1. Dimić, S., Pamučar, D., Ljubojević, S., Đorović, B., Strategic Transport Management Models-The Case Study of an Oil 

Industry, Sustainability, 2016, 8, 954; https://doi.org/10.3390/su8090954, ISSN 2071-1050, IF 1,343; M23 

б) од избора у звање доцента 

1. Sofijanic, S.; Arsic, S.; Jovanovic, D.; Arsic, M.; Kalac, S.; Ribaric, Z.; Kostadinovic, D.; Peulic, V.; Rosulj, D.; Fazekas, 

T.; Ljubojevic, S.; Dimic, S.; Ribaric, B. Influence of Business-Operational Performances and Company Size on CO2 

Emissions Decrease-Case of Serbian Road Transport Companies. Sustainability, 2021, 13, 8176. 

https://doi.org/10.3390/su13158176, IF 3,251; M22 

2. Mitic, V.; Kankaras, M.; Nikolic, D.; Dimic, S.; Kovac, M. Rationalization of the scenario development process under 

conditions involving extensive dynamics, FUTURES, 2021, vol. 125. https://doi.org/10.1016/j.futures.2020.102642,  

IF 3,073; M21 

3. Petrović, J.; Dimić, S.; Ljubojević, S. Attitudes of defence and security sector members’towards urban public transport 

service quality during Covid – 19 state of emergency, Teme, 2021, Vol. XLV, No 4, 
https://doi.org/10.22190/TEME210828077P, M23 

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) 

1. Управљање процесом транспорта опасних терета у Министарству одбране и Војсци Србије, ВА-ТТ/1/15-17, 2015-

2017. година, члан истраживачког тима; 

2. Унапређење процеса планирања транспорта у Војсци Србије применом хеуристичких рутинг модела, ВА-ТТ/4/17-

19, 2017-2019. година, члан истраживачког тима; 

3. Модел возача у транспортним јединицама Војске Србије, ВА-ТТ/2/20-22, 2020-2022. година, члан истраживачког 

тима. 

4. Модел израде дигиталне ортофото карте на основу архивираних АФС у циљу припреме података за потребе 

ретроспективних истраживања, 1-36/2017, члан истраживачког тима;  

5. Развој и имплементација модела дигитализације архива ГТМ, 1-37/2017, члан истраживачког тима; 

6. Израда модела за аутоматску генерализацију садржаја саобраћајне карте у размери 1:500.000, 1-27/2019, члан 

истраживачког тима;  

7. Анализа учешћа руских официра у раду и развоју Војногеографског института, приспелих након "Октобарске 

револуције", број 1-25/2020, члан истраживачког тима. 

МОНОГРАФИЈЕ 

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

 

УЏБЕНИЦИ 

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

 

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

Срђан Димић, Срђан Љубојевић, Збирка задатака из организације и технологије друмског транспорта, Медија 

центар „Одбрана”, 2020. 

МЕНТОРСТВО 

Ментор у изради завршног рада основних или интегрисаних академских студија (име и презиме кандидата, ужа 

Model%20foldera/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/2.%20OBAVEZNI%20USLOVI/3.%20OCENA%20PEDAGOŠKOG%20RADA/Ocena%20pedagoskog%20rada.pdf
Model%20foldera/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/2.%20OBAVEZNI%20USLOVI/3.%20OCENA%20PEDAGOŠKOG%20RADA/Ocena%20pedagoskog%20rada.pdf
Model%20foldera/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/2.%20OBAVEZNI%20USLOVI/3.%20OCENA%20PEDAGOŠKOG%20RADA/Ocena%20pedagoskog%20rada.pdf
Model%20foldera/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/2.%20OBAVEZNI%20USLOVI/3.%20OCENA%20PEDAGOŠKOG%20RADA/Ocena%20pedagoskog%20rada.pdf
Model%20foldera/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/2.%20OBAVEZNI%20USLOVI/3.%20OCENA%20PEDAGOŠKOG%20RADA/Ocena%20pedagoskog%20rada.pdf
Model%20foldera/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/2.%20OBAVEZNI%20USLOVI/4.%20OBJAVLJENI%20RADOVI%20U%20ČASOPISIMA/M20/Sustainability%202016.pdf
Model%20foldera/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/2.%20OBAVEZNI%20USLOVI/4.%20OBJAVLJENI%20RADOVI%20U%20ČASOPISIMA/M20/Sustainability%202016.pdf
Model%20foldera/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/2.%20OBAVEZNI%20USLOVI/4.%20OBJAVLJENI%20RADOVI%20U%20ČASOPISIMA/M20/Sustainability%202021.pdf
Model%20foldera/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/2.%20OBAVEZNI%20USLOVI/4.%20OBJAVLJENI%20RADOVI%20U%20ČASOPISIMA/M20/Sustainability%202021.pdf
https://doi.org/10.3390/su13158176
https://ezproxy.nb.rs:2058/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Mitic%20Vlada
https://ezproxy.nb.rs:2058/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Mitic%20Vlada
https://ezproxy.nb.rs:2058/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Nikolic%20Dejan
https://ezproxy.nb.rs:2058/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Nikolic%20Dejan
https://ezproxy.nb.rs:2058/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Kovac%20Mitar
https://ezproxy.nb.rs:2058/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Kovac%20Mitar
Model%20foldera/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/2.%20OBAVEZNI%20USLOVI/4.%20OBJAVLJENI%20RADOVI%20U%20ČASOPISIMA/M20/Teme.pdf
Model%20foldera/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/2.%20OBAVEZNI%20USLOVI/4.%20OBJAVLJENI%20RADOVI%20U%20ČASOPISIMA/M20/Teme.pdf
Model%20foldera/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/2.%20OBAVEZNI%20USLOVI/6.%20PROJEKTI/Potvrda%20o%20ucescu%20na%20projektima%20UO.pdf
Model%20foldera/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/2.%20OBAVEZNI%20USLOVI/6.%20PROJEKTI/Potvrda%20o%20ucescu%20na%20projektima%20UO.pdf
Model%20foldera/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/2.%20OBAVEZNI%20USLOVI/6.%20PROJEKTI/Potvrda%20o%20ucescu%20na%20projektima%20UO.pdf
Model%20foldera/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/2.%20OBAVEZNI%20USLOVI/6.%20PROJEKTI/Potvrda%20o%20ucescu%20na%20projektima%20VGI.pdf
Model%20foldera/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/2.%20OBAVEZNI%20USLOVI/6.%20PROJEKTI/Potvrda%20o%20ucescu%20na%20projektima%20VGI.pdf
Model%20foldera/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/2.%20OBAVEZNI%20USLOVI/6.%20PROJEKTI/Potvrda%20o%20ucescu%20na%20projektima%20VGI.pdf
Model%20foldera/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/2.%20OBAVEZNI%20USLOVI/6.%20PROJEKTI/Potvrda%20o%20ucescu%20na%20projektima%20VGI.pdf
Model%20foldera/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/2.%20OBAVEZNI%20USLOVI/6.%20PROJEKTI/Potvrda%20o%20ucescu%20na%20projektima%20VGI.pdf
Model%20foldera/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/2.%20OBAVEZNI%20USLOVI/6.%20PROJEKTI/Potvrda%20o%20ucescu%20na%20projektima%20VGI.pdf
Model%20foldera/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/2.%20OBAVEZNI%20USLOVI/9.%20UDZBENICI/POMOĆNI%20UDBENICI/01.%20Karton%20predmeta%20Organizacija%20vojnog%20putnog%20transporta.pdf
Model%20foldera/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/2.%20OBAVEZNI%20USLOVI/9.%20UDZBENICI/POMOĆNI%20UDBENICI/01.%20Zbirka%20zadataka%20iz%20OTDT%20(2020).pdf
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научна област, наслов рада, високошколска установа, година одбране) 

1. Бранислав Котарлић, Саобраћај и транспорт, Могућност примене контејнерског транспорта у Војсци Србије, 

Војна академија, 2018. 

2. Марија Продановић Радујко, Саобраћај и транспорт, Могућност примене телематских система у друмском 

транспорту Војске Србије, Војна академија, 2018. 

3. Ади Башић, Саобраћај и транспорт, Анализа резултата рада транспортне јединице при превозу лица аутобусима, 

Војна академија, 2022. 

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) 

1. Стално радно тело Савета за научноистраживачку делатност у Министарству одбране о рецензији и реализацији 

кључних пројеката од значаја за одбрану, „Службени војни лист”, број 12/20 

2. Стално радно тело Савета за научноистраживачку делатност у Министарству одбране о рецензији и реализацији 

научноистраживачких пројеката, „Службени војни лист”, број 13/21 

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) 

 

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) 

 

Model%20foldera/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/2.%20OBAVEZNI%20USLOVI/10.%20MENTORSTVA%20ZAVRŠNIH%20RADOVA/OSNOVNE-INTEGRISANE%20STUDIJE/2017_2018%20OAS%20Zapisnik%20139.%20kl%20-%20Kotarlic%20Branislav.pdf
Model%20foldera/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/2.%20OBAVEZNI%20USLOVI/10.%20MENTORSTVA%20ZAVRŠNIH%20RADOVA/OSNOVNE-INTEGRISANE%20STUDIJE/2017_2018%20OAS%20Zapisnik%20139.%20kl%20-%20Radujko%20Marija.pdf
Model%20foldera/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/2.%20OBAVEZNI%20USLOVI/10.%20MENTORSTVA%20ZAVRŠNIH%20RADOVA/OSNOVNE-INTEGRISANE%20STUDIJE/2017_2018%20OAS%20Zapisnik%20139.%20kl%20-%20Radujko%20Marija.pdf
Model%20foldera/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/2.%20OBAVEZNI%20USLOVI/10.%20MENTORSTVA%20ZAVRŠNIH%20RADOVA/OSNOVNE-INTEGRISANE%20STUDIJE/2021_2022%20OAS%20Zapisnik%20143.%20kl%20-%20Adi%20Basic.pdf
Model%20foldera/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.1.%20STRUČNO-PROFESIONALNI%20DOPRINOS/10/Stalno%20radno%20telo%20Saveta%20SVL%2012%20(2020).pdf
Model%20foldera/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.1.%20STRUČNO-PROFESIONALNI%20DOPRINOS/10/Stalno%20radno%20telo%20Saveta%20SVL%2012%20(2020).pdf
Model%20foldera/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.1.%20STRUČNO-PROFESIONALNI%20DOPRINOS/10/Stalno%20radno%20telo%20Saveta%20SVL%2013%20(2021).pdf
Model%20foldera/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.1.%20STRUČNO-PROFESIONALNI%20DOPRINOS/10/Stalno%20radno%20telo%20Saveta%20SVL%2013%20(2021).pdf
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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. 

1. Јелена Ружић, Саобраћај и транспорт, Истраживање ставова, возачких искустава и навика у вези са безбедним 

учешћем кадета Војне академије у саобраћају, Војна академија, 2022. 

2. Адријана Марковић, Саобраћај и транспорт, Улога саобраћајне подршке у расељавању ратних материјалних 

резерви, Војна академија, 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) 

 

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 

 

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 

 

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) 

 

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) 

 

Model%20foldera/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.1.%20STRUČNO-PROFESIONALNI%20DOPRINOS/17/RUZIC%20Jelena_Zapisnik%20sa%20Dpl.pdf
Model%20foldera/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.1.%20STRUČNO-PROFESIONALNI%20DOPRINOS/17/RUZIC%20Jelena_Zapisnik%20sa%20Dpl.pdf
Model%20foldera/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.1.%20STRUČNO-PROFESIONALNI%20DOPRINOS/17/MARKOVIC%20Adrijana_Zapisnik%20sa%20Dpl.pdf
Model%20foldera/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.1.%20STRUČNO-PROFESIONALNI%20DOPRINOS/17/MARKOVIC%20Adrijana_Zapisnik%20sa%20Dpl.pdf
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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) 

 

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) 

Владимир Ђуровић, сарадник у настави, 2022. година 

Немања Мијић, сарадник у настави, 2022. година 

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) 

 

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 

1. Ђоровић, Б., Љубојевић, С., Димић, С., Оптимизација реализације транспортних процеса применом рутинг 

модела, Војнотехнички гласник, 1, 2005, 76 – 85, DOI:10.5937/vojtehg0501076D, ISSN 0042-8469 

2. Љубојевић, С., Димић, С., Луковић, Н., Аналитичност у дефинисању стратегијских опција на примеру развоја 

мултимодалног транспорта у Војсци Србије, Војнотехнички гласник, 2014, 2, 74 – 95, DOI: 10.5937/vojtehg62-

2068, ISSN 0042-8469 

3. Mitić, V., Dimić, S., Kankaraš, M. Model of scenario development in defense planning – integration of scenario and 

decision – making methods, Vojno delo, Vol. 69, Issue 4/2017, Beograd, 17-35, DOI: 10.5937/vojdelo1704017M 
4. Dimić, S., Ljubojević, S. Decision making model in forest road network management, Vojnotehnički glasnik, 2019, 1, 93-

115, DOI: 10.5937/vojtehg67-18446, ISSN 0042-8469 
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 

 

Model%20foldera/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.2.%20DOPRINOS%20AKADEMSKOJ%20I%20SIROJ%20ZAJEDNICI/9/Izvestaj%20o%20izboru%20saradnika%20SbSl.pdf
Model%20foldera/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.2.%20DOPRINOS%20AKADEMSKOJ%20I%20SIROJ%20ZAJEDNICI/9/Izvestaj%20o%20izboru%20saradnika%20SbSl.pdf
Model%20foldera/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.2.%20DOPRINOS%20AKADEMSKOJ%20I%20SIROJ%20ZAJEDNICI/14/VTG%202005%20(Djorovic,%20Ljubojevic,%20Dimic).pdf
Model%20foldera/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.2.%20DOPRINOS%20AKADEMSKOJ%20I%20SIROJ%20ZAJEDNICI/14/VTG%202005%20(Djorovic,%20Ljubojevic,%20Dimic).pdf
Model%20foldera/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.2.%20DOPRINOS%20AKADEMSKOJ%20I%20SIROJ%20ZAJEDNICI/14/VTG%202014%20(Ljubojevic,%20Dimic,%20Lukovic).pdf
Model%20foldera/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.2.%20DOPRINOS%20AKADEMSKOJ%20I%20SIROJ%20ZAJEDNICI/14/VTG%202014%20(Ljubojevic,%20Dimic,%20Lukovic).pdf
Model%20foldera/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.2.%20DOPRINOS%20AKADEMSKOJ%20I%20SIROJ%20ZAJEDNICI/14/Vojno%20delo%202017%20(Mitic,%20Dimic,%20Kankaras).pdf
Model%20foldera/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.2.%20DOPRINOS%20AKADEMSKOJ%20I%20SIROJ%20ZAJEDNICI/14/Vojno%20delo%202017%20(Mitic,%20Dimic,%20Kankaras).pdf
Model%20foldera/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.2.%20DOPRINOS%20AKADEMSKOJ%20I%20SIROJ%20ZAJEDNICI/14/VTG%202019%20(Dimic,%20Ljubojevic).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 

1. Митић, В., Димић, С., Утврђивање критеријума за избор опције развоја способности војске, XLIV Симпозијум о 

операционим истраживањима – SYM-OP-IS 2017, Златибор, 25-28.09.2017., зборник радова, 624-629, 2017. 

2. Димић, С., Митић, В., Исаиловић, М., Одређивање тежинских коефицијената критеријума применом fuzzy 

Delphi методе, XLIV Симпозијум о операционим истраживањима – SYM-OP-IS 2017, Златибор, 25-28.09.2017., 

зборник радова, 652-657, 2017. 

3. Исаиловић, М., Канкараш, М., Димић, С., Управљање ризицима у војном друмском саобраћају, XLIV 

Симпозијум о операционим истраживањима – SYM-OP-IS 2017, Златибор, 25-28.09.2017., зборник радова, 686-

691, 2017. 

4. Dimić, S., Ljubojević, S., Strategic decision making in forest road network development, The 1
st
 International 

Conference on Management, Engineering and Environment ICMNEE 2017, Belgrade, 28-29.09.2017., 242-253, 2017. 

5. Димић, С., Љубојевић, С., Саковић, Р., Поређење рангова стратегијских опција добијених вишекритеријумским 

одлучивањем, XLV Симпозијум о операционим истраживањима – SYM-OP-IS 2018, Златибор, 16-18.09.2018., 

зборник радова, 348-353, 2018. 

6. Саковић, Р., Димић, С., Могућност унапређења процеса рангирања официра у Министарству одбране и Војсци 

Србије, XLV Симпозијум о операционим истраживањима – SYM-OP-IS 2018, Златибор, 16-18.09.2018., зборник 

радова, 354-360, 2018. 

7. Димић, С., Канкараш, М., Саковић, Р., Унапређење постојећег начина утврђивања степена реализације 

краткорочних циљева у систему одбране, XLVI Симпозијум о операционим истраживањима – SYM-OP-IS 2019, 

Кладово, 15-18.09.2019., зборник радова, 638-643, 2019. 

8. Kankaraš, М., Dimić, S., Petrović, I., Defence human resource selection by MAIRCA method, XLVI International 

Symposium on Operational Research SYM-OP-IS 2019, Kladovo, 15-18.09.2019., Conference Proceedings, 632-637, 

2019. 

9. Димић, С., Канкараш, М., Митић, В., Модел избора најбољег научноистраживачког пројекта у Министарству 

одбране и Војсци Србије, XLVII Симпозијум о операционим истраживањима – SYM-OP-IS 2020, Београд, 20-

23.09.2020., зборник радова, 389-393, 2020. 

10. Димић, С., Канкараш, М., Љубојевић, С., Унапређење безбедности комерцијалних возила у саобраћају, XLVIII 

Симпозијум о операционим истраживањима – SYM-OP-IS 2021, Бања Ковиљача, 20-23.09.2021., зборник радова, 

527-532, 2021. 

11. Димић, С., Љубојевић, С., Костадиновић, Д., Модел рецензије научноистраживачких пројеката у Министарству 

одбране и Војсци Србије, XLIX Симпозијум о операционим истраживањима – SYM-OP-IS 2022, Врњачка Бања, 

19-22.09.2022., зборник радова, 519-524, 2022. 

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 

 

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 

Model%20foldera/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.3.%20SARADNJA%20SA%20DRUGIM%20USTANOVAMA/6/SYMOPIS%202017%20(Mitic,%20Dimic).pdf
Model%20foldera/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.3.%20SARADNJA%20SA%20DRUGIM%20USTANOVAMA/6/SYMOPIS%202017%20(Dimic,%20Mitic,%20Isailovic).pdf
Model%20foldera/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.3.%20SARADNJA%20SA%20DRUGIM%20USTANOVAMA/6/SYMOPIS%202017%20(Dimic,%20Mitic,%20Isailovic).pdf
Model%20foldera/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.3.%20SARADNJA%20SA%20DRUGIM%20USTANOVAMA/6/SYMOPIS%202017%20(Isailovic,%20Kankras,%20Dimic).pdf
Model%20foldera/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.3.%20SARADNJA%20SA%20DRUGIM%20USTANOVAMA/6/ICMNEE%202017%20(Dimic,%20Ljubojevic).pdf
Model%20foldera/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.3.%20SARADNJA%20SA%20DRUGIM%20USTANOVAMA/6/SYMOPIS%202018%20(Dimic,%20Ljubojevic,%20Sakovic).pdf
Model%20foldera/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.3.%20SARADNJA%20SA%20DRUGIM%20USTANOVAMA/6/SYMOPIS%202018%20(Dimic,%20Ljubojevic,%20Sakovic).pdf
Model%20foldera/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.3.%20SARADNJA%20SA%20DRUGIM%20USTANOVAMA/6/SYMOPIS%202018%20(Sakovic,%20Dimic).pdf
Model%20foldera/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.3.%20SARADNJA%20SA%20DRUGIM%20USTANOVAMA/6/SYMOPIS%202018%20(Sakovic,%20Dimic).pdf
Model%20foldera/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.3.%20SARADNJA%20SA%20DRUGIM%20USTANOVAMA/6/SYMOPIS%202019%20(Dimic,%20Kankaras,%20Sakovic).pdf
Model%20foldera/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.3.%20SARADNJA%20SA%20DRUGIM%20USTANOVAMA/6/SYMOPIS%202019%20(Dimic,%20Kankaras,%20Sakovic).pdf
Model%20foldera/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.3.%20SARADNJA%20SA%20DRUGIM%20USTANOVAMA/6/SYMOPIS%202019%20(Kankaras,%20Dimic,%20Petrovic).pdf
Model%20foldera/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.3.%20SARADNJA%20SA%20DRUGIM%20USTANOVAMA/6/SYMOPIS%202020%20(Dimic,%20Kankaras,%20Mitic).pdf
Model%20foldera/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.3.%20SARADNJA%20SA%20DRUGIM%20USTANOVAMA/6/SYMOPIS%202020%20(Dimic,%20Kankaras,%20Mitic).pdf
Model%20foldera/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.3.%20SARADNJA%20SA%20DRUGIM%20USTANOVAMA/6/SYMOPIS%202021%20(Dimic,%20Kankaras,%20Ljubojevic).pdf
Model%20foldera/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.3.%20SARADNJA%20SA%20DRUGIM%20USTANOVAMA/6/SYMOPIS%202022%20(Dimic,%20Ljubojevic,%20Kostadinovic).pdf
Model%20foldera/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.3.%20SARADNJA%20SA%20DRUGIM%20USTANOVAMA/6/SYMOPIS%202022%20(Dimic,%20Ljubojevic,%20Kostadinovic).pdf
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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 

Војногеографски институт „генерал Стеван Бошковић”, Научно веће, од 2018. године 

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 

1. Митић, В., Ковач, М., Димић, С., Примена сценарија у стратегијском менаџменту, Развој пројектног менаџмента 

– савремене тенденције и методологије, XXI интернационални симпозијум из пројектног менаџмента, YUPMA, 

Златибор, 02-04.06.2017., зборник радова, 137-141, 2017.  

2. Митић, В., Ковач, М., Димић, С., Организација субјеката планирања у пројектима планирања развоја у јавном 

сектору, Пословна агилност и агилно управљање пројектима, XXII међународни конгрес из управљања 

пројектима, YUPMA, Београд, 28-30.09.2018., зборник радова, 100-104, 2018.  

3. Димић, С., Капор, Н., Павловић, О.: Модел стратегијског управљања транспортом у функцији одрживог развоја, 

XVIII Међународна конференција, Травник,14-15. децембар 2018. године, зборник радова, стр. 589-599, 2018. 

4. Љубојевић, С., Димић, С., Костадиновић, Д., Гошић, А., Варирање резултата вишекритеријумског избора у 

зависности од примењене методе вишекритеријумског одлучивања, XLIX Симпозијум о операционим 

истраживањима – SYM-OP-IS 2022, Врњачка Бања, 19-22.09.2022., зборник радова, 535-540, 2022. 

 

 

IV   АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА 
(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) 

 

 

Model%20foldera/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.3.%20SARADNJA%20SA%20DRUGIM%20USTANOVAMA/15/Resenje%20o%20imenovanju%20clanova%20NV%20VGI.pdf
Model%20foldera/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.3.%20SARADNJA%20SA%20DRUGIM%20USTANOVAMA/19/YUPMA%202017%20(Mitic,%20Kovac,%20Dimic).pdf
Model%20foldera/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.3.%20SARADNJA%20SA%20DRUGIM%20USTANOVAMA/19/YUPMA%202018%20(Mitic,%20Kovac,%20Dimic).pdf
Model%20foldera/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.3.%20SARADNJA%20SA%20DRUGIM%20USTANOVAMA/19/YUPMA%202018%20(Mitic,%20Kovac,%20Dimic).pdf
Model%20foldera/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.3.%20SARADNJA%20SA%20DRUGIM%20USTANOVAMA/19/XVIII%20Medjunarodna%20konferencija.pdf
Model%20foldera/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.3.%20SARADNJA%20SA%20DRUGIM%20USTANOVAMA/19/SYMOPIS%202022%20(Dimic,%20Ljubojevic,%20Kostadinovic,%20Gosic).pdf
Model%20foldera/III%20OSTVARENI%20REZULTATI/3.%20IZBORNI%20USLOVI/3.3.%20SARADNJA%20SA%20DRUGIM%20USTANOVAMA/19/SYMOPIS%202022%20(Dimic,%20Ljubojevic,%20Kostadinovic,%20Gosic).pdf

