Образац-ДХ-доц-избор

УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ
Војна академија
ИЗВЕШТАЈ
Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника
- обавезна садржина -
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I ПOДАЦИ О КОНКУРСУ И КОМИСИЈИ
(попуњава Комисија)
Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке
Одлука ННВ ВА, бр. 14/78 ( бр. 52-776 од 03. 11. 2017. године)
Датум и место објављеног конкурса
Магазин Одбрана бр. 292 од 15. 11. 2017. године
Број наставника који се бира, звање и назив уже научне области за коју је конкурс расписан
Два наставника у звање доцента за ужу научну област Менаџмент у одбрани
Чланови Комисије (име и презиме, звање, ужа научна област за коју је изабран, датум избора у звање, институција у
којој је запослен)
Комисија
пк др Ранко Лојић, редовни професор за ужу научну област Менаџмент у одбрани, 15. 12. 2016. године, Универзитет
одбране у Београду,
пк др Мирослав Талијан, ванредни професор за ужу научну област Менаџмент у одбрани, 01. 12. 2015. године,
Универзитет одбране у Београду,
др Бошко Надовеза, редовни професор за ужу научну област Мемаџмент, 10. 07. 2012. године, Универзитет УнионНикола Тесла у Београду,
Пријављени кандидати
пп др Дарко Божанић
пп др Ненад Комазец

II БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА
(попуњава кандидат)
III ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ
(попуњава кандидат)

IV АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА
(попуњава Комисија, највише 1/2 странице куцаног текста)

Кандидат, пп др Дарко Божанић, је након завршених основних студија у Војној академији наставио образовање на
Факултету политичких наука Универзитета у Београду, где је завршио мастер академске студије 2011. године.
Докторске академске студије завршио је у Војној академији и 2017. године стекао назив доктора наука из области
Менаџмента и бизниса.
Приступно предавање кандидат Божанић одржао је 22. 11. 2017. године. Комисија за оцену приступних предавања
оценила је приступно предавање кандидата оценом 8,75, што указује да је именовани методски оспособљен и да
поседује склоност за учешће у наставно-образовном процесу. Именовани је у претходним годинама био биран у
звање асистента, а 2017. године је проглашен за најбољег сарадника у Војној академији Универзитета одбране у
Београду. Наставу је реализовао на основним академским студијама, основном командно-штабном курсу и школи за
резервне официре. Од стране кадета Војне академије његов педагошки рад је оцењен одличним оценама.
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Попунити према "Упутству за припрему конкурсне документације и израду извештаја Комисије за избор у звање наставника".
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Кандидат је био члан истраживачког тима у два научноистраживачка пројекта Војне академије: „Критеријуми и
методе за утврђивање цене коштања операција Војске Србије“ (Пројекат МО ВА-ДХ/2/13-15) и „Реформа система
високог војног образовања Републике Србије“, завршеног 2011 године. Тренутно је ангажован на пројекту у оквиру
Erasmus+ програма (NatRisk број 573806-ЕРР-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP), под називом „Развој мастер програма:
Управљање ванредним ситуацијама услед елементарних непогода и других несрећа“, у периоду од 2017-2019.
године.
Кандидат пп др Дарко Божанић објавио је више радова у научним и стручним часописима у земљи и иностранству.
Један рад објављен је у часопису категорије М21, један рад у часопису М24, а три рада у часописима категорије М51.
Такође, објавио је и већи број радова на међународним научним скуповима и скуповима националног значаја (8
радова категорије М33 и 16 радова категорије М63). Поред тога учествовао је у организационом одбору за
организацију једног скупа и програмском одбору два научна скупа.
Именовани је као члан тима учествовао у акредитацији Војне академије и акредитацији Универзитета одбране у
Београду. Члан је Комисије за обезбеђење квалитета Војне академије, као и Већа за друштвено-хуманистичке науке
Војне академије. Такође, ангажован је као члан комисија и ментор за одбрану завршних радова студената основних
академских студија и члан комисија за одбрану завршних радова полазника командно-штабног усавршавања.
Учествовао је у комисији за избор једног наставника вештина.

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

Потпуковник др Дарко Божанић благовремено се пријавио на расписани конкурс за избор у звање наставника у пољу
друштвено-хуманистичких наука за ужу научну област Менаџмент у одбрани у звање доцента. Достављена
документа именованог су у складу са Упутством за припрему конкурсне документације и израду извештаја комисије
за избор у звање наставника (Одлука Сената бр. 7/56 од 20. 10. 2016. године). Увидом у достављена документа
закључује се да пријављени кандидат испуњава све услове за избор у звање доцента у пољу друштвенохуманистичких наука, који су прописани Законом о високом образовању Републике Србије и Правилником о начину,
поступку и ближим условима за стицање звања наставника Универзитета одбране у Београду („Службени војни
лист“, бр. 21/16). Мишљење комисије је да пп др Дарко Божанић испуњава услове за избор у звање доцента за ужу
научну област Менаџмент у одбрани.

VI ПРЕГЛЕД ИСПУЊЕНИХ УСЛОВА
(попуњава Комисија)

Поље друштвено-хуманистичких наука
ДОЦЕНТ (ИЗБОР)
Испуњава
услов
(ДА/НЕ)
ДА

УСЛОВИ ПРЕМА ПРАВИЛНИКУ УНИВЕРЗИТЕТА
Општи услови

Обавезни услови

Докторат из научне области за коју се бира
1.

Приступно предавање, позитивно оцењено

ДА

2.

Оцене кадета/студената ≥3,00 (ако их је било)

ДА

3.

1 рад М20 или 3 рада М51

ДА

Изборни услови
(по 1 активност из два
услова)

2. Допринос академској и широј заједници
3. Сарадња са другим високошколским, односно
научноистраживачким институцијама у земљи и
иностранству
КАНДИДАТ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ЗА ИЗБОР
(испуњава/не испуњава)

Редни број
активности

1. Стручно-професионани допринос

10, 12 и
21
7 и 11

ДА

6, 7, 17
и 19
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