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Универзитет одбране у Београду 

Војномедицинскa академијa 

Медицински факултет 

 
 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ  

Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника 

 

 

I.  ПOДАЦИ О КОНКУРСУ И КОМИСИЈИ 

1. Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке 

Одлика НН већа број 8/543 од 29.05.2012. 

2. Датум и место објављеног конкурса 

Магазин „Одбрана“ од 15.06.2012 

3. Број наставника који се бира, звање и назив уже научне области за коју је конкурс расписан 

Један вандредни професор за ужу научну област интерна медицина 

4. Чланови Комисије (име и презиме, звање, ужа научна област за коју је изабран, датум избора у звање, 

институција у којој је запослен) 

 

1. пк проф. др Зоран Хајдуковић, ванредни професор за ужу научну област интерна медицина 

Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду (изабран 

27.05.2010. године) – председник комисије; 

 

2. ВС проф. др Драган Тавчиовски, редовни професор за ужу научну област интерна медицина 

Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду (изабран 

03.12.2009. године) – члан комисије; 

 

3. академик проф. др Небојша Лалић, редовни професор за ужу научну област ендокринологија  

Медицинског факултета Универзитета у Београду (изабран 2007. године) – члан комисије. 

 

 5. Пријављени кандидати 

ВС доц. др Милица Чизмић 

 

II.  БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

1. Име (име једног родитеља) и презиме 

 

Милица Александар Чизмић 

2. Звање, датум донете одлуке о избору у звање 

Избор у звање доцента 28.12.2004. 

Реизбор у звање доцента 27.05.2010. 

3. Датум и место рођења, адреса 

  

13.02.1955. Београд. Проте Матеје 47 Београд 

4. Установа где је кандидат тренутно запослен и професионални статус 

  

Дијагностичко поликлинички центар ВМА, Кабинет за ендокринологију,  интерниста –ендокринолог 

5. Година уписа и завршетка високог образовања, универзитет, факултет, назив студијског програма, 

просечна оцена током студија и стечени стручни, односно академски назив 
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II.  БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

 

1973-1980, Универзитет у Београду, Медицински факултет, просечна оцена 7,57, доктор медицине 

6. Година уписа и завршетка специјалистичких студија, универзитет, факултет, просечна оцена (за 

здравствене специјализације оцена са завршног испита), научна област, стечени академски назив 

 

1982-1986, Војномедицинска академија, интерна медицина “ одличан“,интерна медицина, специјалиста 

интерне медицине 

7. Година уписа и завршетка магистарских студија, универзитет, факултет, научна област, стечени 

академски назив 

 

1996-2000, Војномедицинска академија, ендокринологија, магистар медицинских наука 

8. Налов магистарске тезе 

 

„ Ефекти двонедељног програма индивидуално дозиране физичке активности на инсулинку 

резистенцију у гојазних инсулин-независних дијабетичара“  

9. Наслов докторске дисертације, година одбране, универзитет, факултет и стечено звање 

 

„ Значај одређивања Доплер сонографских хемодинамских индекса у процени дисталне перфузије код болесника 

са критичном исхемијом доњих екстремитета“ Војномедицинска академија, Београд , 2004. год, доктор 

медицинских наука 

10. Знање светских језика (за сваки језик посебно) – STANAG, или наводи кандидата (чита, пише, говори, 

са оценом одлично, врло добро, добро задовољавајуће) 

 

Енглески језик ( чита-врло добар, пише-врло добар, говори-врло добар ) 

11. Научна област и ужа област 

 

интерна медицина 

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

 

13. Кретање у служби 

 

1986. год. лекар на ендокринолошком кабинету, ВМА 

14. Претходна звања (навести сва звања и годину избора) 

 

Доцент за предмет Интерна медицина, 2004. год. 

15. Чланство у стручним и научним асоцијацијама 

 

Српско лекарско друштво – ендокринолошка секција 

Европска асоцијација за дијабетес ( European Association for the Study of Diabetes - EASD ) 

 

III.  НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ДОПРИНОС 

1. Списак публикованих радова  

Публиковане радове уносити редоследом који је у складу са важећим критеријумима за изборе узвања 

наставника  

(за сваку библиографску једицину унети све податке и ознаку коефицијента научне компетентности) 

a) у току последњег избора 

 

 

I. Naučna knjiga i monografija nacionalnog značaja R13  

Čizmi M, Tavčiovski D. Metode dijagnostike i lečenja ishemijske bolesti donjih ekstremiteta.1nd ed. Srbija 

(RS): Beoprint izdavač ; 2009. 
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III.  НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ДОПРИНОС 

II.  Radovi štampni u celini R52,61,62 

 

1. Zoranović U, Jevtić M, Jovanović M, Čizmić M. Komparativna analiza perfuzije tkiva nakon 

hiperbarične oksigenacije ili lumbalne simpatektomije merene parametrima perfuzione scintigrafije 

99mTc-tetrofosminom. Vojnosanit Pregl 2009; 66: 507-604. R52. 

 

2. Zoranović U, Jevtić M, Jovanović M, Pucar D, Čizmić M. OdreĎivanje efekata hiperbaračne 

oksigenacije u terapiji hronične okluzivne bolesti arterija donjih ekstremiteta metodom perfuzione 

scintigrafije 99mTc-tetrofosminom. Vojnosanit Pregl 2010; 67: 263-348. R52. 

 

3.  Čizmić M, Pucar D, Zoranović U. Procena ishemijske bolesti donjih ekstremiteta perfuzionom 

scintigrafijom talijumom 201 kod bolesnika sa dijabetesnom angiopatijom. Vojnosanit Pregl 2011; 

68:161-5. R52. 

 

4. Čizmić M, Kronja G, Ajdinović B, Pucar D. Značaj odreĎivanja Doppler sonografskih hemodinamskih 

indeksa u proceni distalne perfuzije kod bolesnika sa kritičnom ishemijom donjih ekstremiteta. 

Vojnosanit Pregl 2006; 63(7): 653-662. R61. 

 

5. Čizmić M, Ignjatović M, Cerović S, Ajdinović B. Udruženost Hashimoto tireoiditisa i papilarnog         

karcinoma štitaste žlezde sa papilarnim karcinomom duktusa tireoglosusa. Vojnosanit Pregl 2007 ; 

64(10) : 714-18. R61. 

 

6. Čizmić M. Lečenje rane i evolutivne arterioskleroze kod gojaznih insulin nezavisnih dijabetičara    

primenom programa individualno dozirane fizičke aktivnosti. Sestrinska reč 2012; 56/60:22-5. R62. 

 

7. Čizmić M.  Terapijski aspekti fizicke aktivnosti. Med Glasnik 2011; 41:7-24. R62. 

 

 

III. Radovi apstrakti R72,73 

 

1. Čizmić M, Živanić S, Životić-Vanović M. The effects of two-week program of individually measured 

            physical activity on insulin resistance in obese non-insulin-dependent diabetes mellitus. 10
th

 Annual 

            congres of european college of sport science. Abstract book. Belgrade 2005. R72. 

 

2. Čizmić M, Dragović T, Đuran Z, Karajović J, Ristić P. Efekat dvonedaljnog programa fizičke 

aktivnosti na biohemijske paremetre aterogeneze kod gojaznih insulin nezavisnih dijabetčara. Treći 

kongres udruženja za aterosklerozu Srbije sa internacionalnim učešćem. Zbornik sažetaka. Beograd 

2009. p. 67. R73. 

 

3. Čizmić M, Đuran Z, Davičić Ž, Tavčiovski D, Nikolić Z, Mijailović Z. C- reaktivni protein kao marker 

progresije stenoze aortne valvule. Treći kongres udruženja za aterosklerozu Srbije sa internacionalnim 

učešćem. Zbornik sažetaka. Beograd 2009. p. 44. R73. 

 

4. Ristić P, Kuzmić S, Brčerević I, AnĎelković Z, Hajduković Z, Karajović J, Đuran Z, Dragović T, 

Čizmić M, Tavčar I, Kiković S. Cholestatic jaundice in hyperthyroid patient treated with methimasol. 

14
th

 congress Balkan military medical committee. Abstract book. Bulgaria 2009. p. 96. R72. 

 

 

5. Čizmić M, Hajduković Z, Dragović T. Matične ćelije u lečenju dijabetesne angiopatije potkolenice. 7. 

     srpski kongres o šečernoj bolesti sa internacionalnim učešćem. Zbornik  sažetaka 2011; 25-6. R73. 

 

6. Dragović T, Ilić V, Ristić P, Čizmić M, Andjelković Z. Polimorfizam gena za angiotenzin 

konverirajuči 

еnzim utiče na indivudualni nefroprotektivni odgovor bolesnika sa šečernom bolesti tip 1 u toku 
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III.  НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ДОПРИНОС 

hronične terapije blokatorima angiotenzin II receptora. X kongres udruženja internista Srbije. Knjiga 

rezimea 2010 ; 2: 38. R73. 

 

7. Čizmić M, Drgović T, Karajović J, Ristić P, Kiković S, Hajduković Z. Procena ishemijske bolesti 

donjih ekstremiteta perfuzinom scintigrafijom talijumom 201 kod bolesnika sa dijabetesnom 

angiopatijom. 6. Srpski kongres o šečernoj bolesti sa medjunarnim učešćem. Zbornik sažetaka 

2009;14. R73. 

 

8. Dragović T, Ilić V, Magić Z, Čizmić M, Ristić P, Karajović J, Đuran Z, Kiković S. Uticaj 

polimorfizma 

 gena za AT1 receptor na renoprotektivnu efikasnost losartana kod bolesnika sa tipom 1 šečerne 

bolesti i povišenom urinarnom ekskrecijom albumina. 6. Srpski kongres o šečernoj bolesti sa 

medjunarnim učešćem. Zbornik sažetaka 2009;121. R73. 

 

 

 

 

б) у ранијем периоду 

 

2. Уређивање часописа и публикација 

a) у току последњег изброног периода 

 

 

 

3. Учешће у НИ пројектима (одобрени и завршени) 

(назив НИ пројекта са ознаком, период реализације, да ли је кандидат руководилац или сарадник) 

 

1. „ Матичне ћелије у лечењу дијабетесне ангиопатије“ Шифра ВМА/09-10/Б.7 , 2009-2010.god –

руководилац 

4. Признања, награде и одликовања за професионални рад: 

a) у току последњег изброног периода 

 

б) у ранијем периоду 

 

5. Остало 

 

 

IV.  ПЕДАГОШКА СПОСОБНОСТ И ДОПРИНОС У НАСТАВИ 

1.  Наставни рад (пре избора у звање наставника) 

 а) Назив студијског програма, наставног предмета (модула, курса), година студијског програма и 

фонд  часова: 

 

б) Педагошко искуство 
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IV.  ПЕДАГОШКА СПОСОБНОСТ И ДОПРИНОС У НАСТАВИ 

Кандидат има значајно и континуирано учешће у едукацији у оквиру специјалистичких 

студија.Тренутно je ментор једном лекару на специјализацији из интерне медицине и једној кадеткињи 

Универзитета одбране Медицинског факултета ВМА. 

Редовни је учесник у оквиру Кнтинуиране Медицинске Едукације у ВМА.  

в) Приступно предавање (датум, место, тема, оцена комисије) 

 

2. Наставни рад (после избора у звање наставника) 

а)  Назив студијског програма, предмета (модула, курса), година студијског програма и фонд часова  

   (на основним, дипломским односно специјалистичким, магистарским и докторским студијама): 

 

Предмет интерна медицина. Предавања на специјалистичким студијама Медицинског факултета ВМА 

 

- годишњи фонд часова двосеместралне наставе за специјализанте                4 

- интегрисане академске студије медицине Медицинског факултета ВМА, интерна медицина, 

четврта година студија, 0,58 часова активне наставе недељно 

 

       

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

 

4. Увођење нових метода у реализацији наставе 

 

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

 

6. Уџбеници – помоћни (приручници, скрипте и сл. – наслов, аутор, година издавања, издавач) 

- 

7. Награде и признања универзитета, педагошких и научних асоцијација: 

 

8. Извођење наставе на универзитетима ван земље 

 

9. Мишљење кадета - студената о педагошком раду наставника  

 

10. Остало 
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V.   РУКОВОЂЕЊЕ – МЕНТОРСТВО У ИЗРАДИ ЗАВРШНИХ РАДОВА 

1. Руковођење – менторство у изради дипломских и специјалистичких радова и магистарских теза (име и презиме 

кандидата, ужа научна област, наслов рада, високошколска установа, година и место одбране) 

     

 

 

  

2. Руковођење – менторство докторских дисертација (име и презиме докторанта, ужа научна област, наслов 

дисертације, високошколска уснова, година и место одбране) 

 

 
3. Учешће у комисијама за одбрану дипломских и специјалистичких радова, магистарских теза и докторских 

дисертација (специјалистички рад, магистарска теза и докторска дисертација, име и презиме кандидата, ужа научна 

област, наслов рада, високошколска установа, година и место одбране) 

1. Члан испитне комисије за полагање специјалистичког испита из интерне медицине за кандидате 

: 

 

    - Вукотић Снежана  2005. ВМА 

    - Мармат Јелена 2006. ВМА 

    - Митровић Веселинка 2006. ВМА  

    - Којић Дејан 2006. ВМА 

 

      

 

2. Члан комисије за одбрану докторског рада 

 

- др. Сања Дугоњић , нуклеарна медицина, « Повезаност налаза сцинтиграфије технецијумом -99м-

липосолубилним радиофармацима и ткивне детекције пролиферативних параметара у 

хиперфункционалним паратиреодним жлездама», 2012, Војномедицинска академија 
 

 

VI.   ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 

1. Учешће у раду органа и тела високошколских јединица и Универзитета 

Члан Наставно-научног већа ВМА 2007 – 2012 год. 

2. Учешће у комисијама за избор у звање наставника, наставника страног језика, наставника вештина, асистента, 

сарадника у настави, вишег лектора и лектора (име и презиме кандидата, звање у које је биран, високошколска 

установа у којој је вршен избор и година избора) 

 

3. Руковођење у високошколским јединицама и на Универзитету 

 

4. Допринос активностима на афирмацијиУниверзитета 

 

5. Вођење професионалних (струковних) организација 
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VI.   ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 

 

6. Учешће у раду одбора, стручних тела, професионалних организација 

Учешће у раду Секције за ендокринологију Српског лекарсог друштва. 

Учешће у раду Европске асоцијације за дијабетес ( European Association for the Study of Diabetes -

ЕASD) 

Учешће у раду Европског удруженја ендокринолога ( European Society of Endocrinology -   (ICE/ ECE ) 

7. Израда професионалних експертиза и рецензирање радова и пројеката 

Рецензент, Војносанитетски преглед ( 3 рецензије у периоду од 2008 год ) 
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VII. АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА 

 

1. ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА ПЕДАГОШКОГ РАДА 

 

Анализа наставне делатности : наставну делатност кандидат обавља савесно, стручно, излаже 

савремена  и актуелна предавања јасно, концизно , разумљиво за слушаоце. Кандидат је у склопу своје 

наставне активности свакодневно доступан лекарима на стажу и специјализацији за стручна 

објешњења  и помоћ  у раду. Учествује и руководи изради докторских студија на Медицинском 

факултету ВМА. 

 

2. ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА 

 

Свој научноистраживачки рад започиње  радом на проучавњу ткивне исхемије доњих екстремитета код 

дијабетесне ангиопатије и одређивања реверзибилно критичне и иреверзибилно критичне исхемије на 

основу Доплер сонографских индекса отпора. Из овог рада  проистекло је више радова чији резултати 

указују на правовремену примену конзервативне или хируршке терапије исхемије доњих екстремитета. 

Из ове области обављено је 2 рада у целини у престижном међународном часопису. 

Актуелно ради на анализи  улоге матичних ћелија у лечењу дијабетесне ангиопатије. Проучавање се 

односи на ефекат локалне имплантације аутологних моноклоналних ћелија из коштане сржи у 

исхемично ткиво потколенице и њихов утицај на побољшање перфузије тог ткива. Крајни циљ овог 

истраживања је у разумевању механизма етиопатогенезе Тип 2 дијабетеса и настанка његових 

компликација. 

Руководилац је пројекта « Матичне ћелије у лечењу дијабетесне ангиопатије» Шифра ВМА/09-10 Б-7 

који је одобрен и од стране Етичког комитета.  
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VIII.  МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ  

 

 

 

 

На расписани конкурс пријавио се један кандидат 

Кандидат Милица Чизмић специјалиста интерне медицине, доцент за ужу научну област Интерна 

медицина, испињава све услове за звање вандредног професора прописане : 

 

а ) Законом о високом образовању 

 

б) Статутом Универзитета одбране 

 

в) Критеријумима за изборе и реизборе у наставна звања ( Одлука НН већа ВМА број 8/491 од 

28.12.2007. год), јер има: 

 

 

 

 

 

Услов 

 

 Кандидат има 

 

Докторат наука из области за коју се бира 

 

 У прилогу 

 

Позитивна оцена способности за наставни рад за 

матчне катедре 

 

У прилогу оцена матичне катедре 

 

Менторство: 

 - 2 специјализанта или субспецијализанта или 

    2 комисије субсепцијалист./ суспециј. испита 

 -  1 ментор или чл.комисије за одбрану маг./док. тезе. 

 

Менторство:  

- 4 комисије субсепцијалист./ суспециј. испит 

- 1 чл. Комисије за одбрану докторске тезе 

 

У прилогу потврде 

 

 

Објављен уџбеник, монографија или практикум 

                                                     
Број бодова после избора, потребно 5 или више 

 

1 (једна ) монографија Р13 

 

  Број бодова после избора, остварено 5                                                                                        

 

Комбинација радова ранга Р51, Р52, Р61, чији је 

збир коефицијената научне компетентности 

најмање 10, од којих најмање три рада од 

последњег избора, с тим да је у њима први аутор 

 
Број бодова после избора, потребно 6 или више 

 

Од последњег избора : 

 

Р52 - 3 рад, први аутор у 1 (једном) раду 

Р61 – 2 рада, први аутор у 2 (два ) рада  

   

Број бодова после избора, остварено 13                                                                                                                                                                                

 

Најмање 5 радова ранга Р53, Р54, Р64, Р65, Р62 

или Р23 од којих најмање 2 од последњег избора 

 
Број бодова после избора, потребно 2 или више 

 

Од последњег избора 2 рада 

 

Број бодова после избора, остварено 3                                                                                                                                                                                
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VIII.  МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ  

 

Најмање 6 саопштења на скуповима ранга Р 70, 

од којих најмање 3 од последњег избора у којима 

је први аутор 3 

 
Број бодова после избора, потребно 0,6 или више 

 

Од последњег избора 8, од којих први аутор 5 

 

Број бодова после избора, остварено 2,2                                                                                                                                                                                

 

Руковођење или учешће у научноистраживачком 

раду 

 

Руководилац 1 (једног) пројекта 

 

На укупно 1/2 странице куцаног текста написати мишљење за сваког пријављеног кандидата посебно, уз експлицитно 

навођење да ли сваки кандидат испуњава услове за избор у звање или их не испуњава. Оцена испуњености услова за избор у 

звање врши се према важећим критеријумима за изборе у звања наставника на Универзитету одбране 
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IX       ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ОДРЕЂЕНО ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА 

 

Комисија позитивно оцењује научноистраживачки, стручни и професионални допринос, педагошке 

способности и допринос академској и широј заједници пријављеног кандидата Милице Чизмић и 

предлаже Научно-наставном већу Медицинског факултета ВМА Универзитета одбране, да утврди 

предлог за избор Милице Чизмић у звање вандредног професора за ужу научну област Интерна 

медицина 

 

 

 

 

Уколико се на конкурс јавило више кандидата, комисија образлаже разлоге због којих даје предност предложеном 

кандидату.  

 

Члан комисије који се не слаже са мишљењем већине чланова комисије и не жели да потпише извешатј, дужан је да у 

образац извештаја унесе образложење. 

 

НАПОМЕНА: Образац се попуњава навођењем кратких одговора, са валидним подацима, без непотребног текста. 

 


