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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)

II БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА
(попуњава кандидат)
Име (име једног родитеља) и презиме
Дарко (Иван) Божанић
Звање, датум донете одлуке о последњем избору у звање
асистент, 27. 04. 2017.
Датум и место рођења, адреса
01. 02. 1976. године, Шабац, Србија
Установа где је кандидат тренутно запослен и професионални статус
Војна академија, Универзитет 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)
1995-1999. година Основне академске студије, Војна академија; Копнена Војска смер инжињерија, просечна оцена
8,23; Официр инжињерије
Година уписа и завршетка мастер академских студија, универзитет, факултет, просечна оцена током студија, научна
област, стечени академски назив (уписан у дипломи)
2008-2011. година, Мастер академске студије, Универзитет у Београду, Факултет политичких наука, 9,29; смер
студија Међународна безбедност, дипломирани мастер политиколог за међународне послове у области међународне
безбедности
Година уписа и завршетка магистарских студија, универзитет, факултет, научна област, стечен научни степен (уписан
у дипломи)
Наслов магистарске тезе
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)
Година уписа и завршетка докторских академских студија, универзитет, факултет, просечна оцена током студија,
научна област, стечени академски назив (уписан у дипломи)
2012-2017, Докторске академске студије, Универзитет одбране у Београду, Војна академија, 9,20; Менаџмент у
одбрани, доктор наука из области Менаџмнет и бизнис
Наслов докторске тезе
Модел подршке одлучивању при савлађивању водених препрека у нападној операцији Копнене војске
Знање светских језика (за сваки језик посебно) - STANAG, или наводи кандидата (чита, пише, говори, са оценом
одлично, врло добро, добро задовољавајуће)
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Попунити према "Упутству за припрему конкурсне документације и израду извештаја Комисије за избор у звање наставника".
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II БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА
(попуњава кандидат)
Усавршавање у трајању дужем од 30 дана у земљи или иностранству (назив институције, земља, година и трајање
усавршавања)
Кретање у служби
Командир вода – Обреновац и Подгорица 1999-2001
Командир кадетског вода и вода слушалаца за резервне официре – Војна академија 2001-2006
Секретар Наставно-научног већа Војне академије – 2006-2013
Наставник у Групи наставника ОЈ и инжињерије, Катедра НиО КоВ, Војна академија – 2013-2015
Руководилац Групе наставника ОЈ и инжињерије, Катедра НиО КоВ, Војна академија – од 2015
III ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ
(попуњава кандидат)
Општи услови
Област наведена у дипломи о стеченом научном називу доктора наука
Менаџмент и бизнис
Обавезни услови
ПРИСТУПНО ПРЕДАВАЊЕ
Назив приступног предавања из уже научне области наведене у конкурсу, датум одржаног предавања и оцена
приступног предавања из уже научне области (просечна оцена чланова комисије за оцену приступног предавања)
„Вишекритеријумско одлучивање – метода једноставних адитивних тежина“, 22. новембар 2017. године, просечна
оцена 8,75
ОЦЕНА ПЕДАГОШКОГ РАДА
Оцена педагошког рада у звању асистента (анкете кадета/студената) у протеклом изборном периоду (просечне оцене
кадета/студената за сваку школску годину по предметима из студијских програма)
- у школској 2015/2016 години 5,00 за предмет Инжињеријска средства за савлађивање водених препрека са
кадетима 138. класе ОАС МуО модул инжињерија.
- у школској 2015/2016 години 5,00 за предмет Утврђивање и маскирање са кадетима 138. класе ОАС МуО
модул инжињерија.
ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ У ЧАСОПИСИМА
М21, М22, М23, М24 - аутори, наслов рада, часопис, година издавања, волумен (број), странице од-до, DOI број
(уколико га има), ISSN број, импакт фактор (уколико га има) и ознака М категорије часописа
1. Памучар, Д., Божанић, Д., Комазец, Н.: Risk Assessment of Natural Disasterts using Fuzzy Logic System Type-2,
Management, 2016, 21(80), 23-32, DOI: 10.7595/management.fon.2016.0016, ISSN 0354-8635, М24.
2. Ћировић,Г., Памучар, Д., Божанић, Д.: Green logistic vehicle routing problem: Routing light delivery vehicles in
urban areas using a neuro-fuzzy model, Expert Systems with Applications, 2014, 41(9), 4245-4258, DOI:
10.1016/j.eswa.2014.01.005, ISSN 0957-4174, IF= 2.240 (12/81), M21.
М51 - аутори, наслов рада, часопис, година издавања, волимен (број), странице од-до, DOI број (уколико га има),
ISSN број, ознака М категорије часописа
1. Божанић Д., Памучар Д., Бојанић Д.: Modification of the Analytic Hierarchy Proces (AHP) Method using fuzzy
logic: fuzzy AHP approach as a support to the decision making process concerning engagement of the Group for
Additional Hindering, Serbian Journal of Management, 2015, 10(2), 151-171, DOI: 10.5937/sjm10-7223, ISSN 14524864, EISSN 2217-7159, М51.
2. Божанић Д., Славковић Р., Каровић С.: Модел примене fuzzy логике у процени ризика при савлађивању водених
препрека у одбрамбеној операцији Копнене војске, Војно дело, 2015, 67(4), 240-260, DOI:
10.5937/vojdelo1504240B, ISSN 0042-8426, М51.
3. Божанић Д., Каровић С. и Памучар Д.: Адаптивна неуронска мрежа за избор варијанте употребе као предуслов
прорачуна цене коштања нападне операције Копнене војске, Војно дело, 2014, 66(4), 148-162, DOI:
10.5937/vojdelo1404148B, ISSN 0042-8426, М51.
Изборни услови
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)
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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. Учешће у активностима тела – тимова – савета и других организација Министарства одбране и Војске Србије
(назив тела, број документа о именовању, година)
6. 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)
7. Чланство у уредничком одбору часописа или уређивање зборника или монографија (назив часописа, година од-до,
или назив зборника или монографије, година)
8. 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)
9. Рукововођење или учешће у стручним пројектима (назив стручног пројекта, институција, година)
10. 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)
1. „Критеријуми и методе за утврђивање цене коштања операција Војске Србије“, 2015. године, Војна
академија, Београд (Пројекат МО ВА-ДХ/2/13-15).
2. „Реформа система високог војног образовања Републике Србије“, 2011. година, Војна академија, Београд.
11. Менторство кадетима током интегрисаних академских студија медицине (име и презиме кадета, школска година
у којој је кандидат одређен за ментора)
12. 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. Јово Кочић, „Избор локације за израду једнораспоног моста од бејли материјала“, 2017.
2. Емилија Кљајић, „Ангажовање пионирског вода на задацима запречавања применом средстава за даљинско
минирање на кратким даљинама“, 2017.
3. Никола Цвејић, „Ангажовање понтонирског вода на задацима успоставе скелског места преласка“, 2017.
4. Милош Паунић, „Употреба касетних мина у току НАТО агресије на СРЈ“, 2017.
5. Милош Марковић, „Упоредна анализа класичних противоклопних мина оружаних снага Руске Федерације и
САД“, 2017.
6. Небојша Миловановић, „Понтонирски вод на задацима успоставе скелског места преласка“, 2014.
7. Стефан Пусулић, „Инжињеријски вод на задацима запречавања у одбрамбеној операцији борбене групе“,
2014.
13. Награде и признања за наставни, научни, односно стручни рад (назив награде, година доделе)
Најбољи сарадник у Војној академији, 2017. година.
14. Учешће у комисијама за избор у звање наставника вештина (име и презиме кандидата за избор у звање
наставника вештина, година избора)
Душко Тешић, 2016 (одлука ННВ и извештај комисије)
15. 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)
16. 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)
- Реализација наставе из предмета Комуникације (део Савлађивање водених препрека) и Утврђивање и
маскирање са слушаоцима за резервне официре у школским 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 и 2016/2017
години.
- Реализације наставе из предмете Организација инжињеријских радова на Основном командно-штабном курсу
у школској 2017/2018. години.
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17. 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
Јово Кочић, „Избор локације за израду једнораспоног моста од бејли материјала“, 2017.
18. 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
19. Ментор у изради завршних радова кадета/студената на интегрисаним академским студијама медицине (име и
презиме кандидата, назив рада, година одбране)
20. 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
21. 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
- Милинко Ненадовић, „Употреба понтонирског батаљона у пружћању подршке цивилним властима у случају
поплава и индустријских несрећа“, 2017.
- Милан Миловић, „Ангажовање инжињеријског батаљона на задацима утврђивања у одбрамбеној операцији“,
2017.
- Бојан Стојановић, „Инжињеријски батаљон у подршци снага Ратног ваздухопловства и противваздухопловне
одбране у одбрамбеној операцији“, 2017.
- Илчо Заковски, „Ангажовање инжињеријског батаљона на задацима противинжињеријских дејстава у
подршци снага у нападној операцији“, 2017.
22. 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.
23. 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)
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 јединце, чланство, године од - до)
- Наставно научно веће Војне академије, секретар уједно члан, 2006. година.
- Веће за друштвено-хуманистичке науке ВА, члан већа, од 2015. године.
- Комисија за обезебеђење квалитета Војне академије, члан комисије, од 2015. године.
8. Чланство у органима Универзитета (орган Универзитета, године од - до)
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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)
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)
- Акредитација Војне академије.
- Акредитација Универзитета одбране.
12. Објављена књига, уџбеник, монографија или студија из других области у оквиру одговарајућег образовнонаучног 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
Памучар Д., Божанић Д., Ђоровић Б.: Fuzzy logic in decision making process in the Armed Forces of Serbia, LAP
Lambert Academic Publishing & Co. KG, Saarbrücken, 16.05.2011; ISBN: 978-3-8443-8805-3.
13. Оснивање струковних организација и задужбина (назив струковне организације или задужбине, година оснивања)
14. Објављена најмање два рада у националном часопису који третира област одбране (вреднује се за избор у звање
ванредног и редовног професора у пољу техничко-технолошких наука) - аутори, наслов рада, часопис, година
издавања, волумен (број), странице од-до, ISSN број
3. Сарадња са другим високошколским, односно научноистраживачким институцијама у земљи и
иностранству
1. Учешће у заједничком студијском програму (израда студијског програма, извођење наставе) - назив акредитованог
заједничког студијског програма и назив високошколске установе са којом се реализује заједнички студијски
програм; година израде акредитације или предмет(и) са бројем часова одржане наставе по школским годинама
2. Извођење наставе на студијском програму на енглеском језику (назив акредитованог студијског програма, предмет
којег кандидат предаје на енглеском језику и број часова одржане наставе по школским годинама)
3. Учешће у научноистраживачком пројекту које финансира министартво Р. Србије надлежно за науку (осим за избор
у звање ванредног професора, ако је учешћем у овој активности испуњен обавезан услов) - назив и шифра
научноистраживачког пројекта, период трајања пројекта (године од - до)
4. Реализација наставе на међународном студијском програму (назив студијског програма, високошколска установа,
град, држава, назив предмета и број часова одржане наставе по школским годинама
5. Рецензирање пројеката (по захтевима других институција) - назив пројекта, назив институције, година
6. Учешће на научним и стручним скуповима у земљи (осим за избор у звање редовног професора; не односи се на
поље медицинских наука):
- саопштења (М63, М64) - аутори, наслов рада, назив научног или стручног скупа, место и датум одржавања, зборник
радова/сажетака, страница од – до, година издавања
- постер презентација - аутори, наслов рада, назив научног или стручног скупа, место и датум одржавања
1. Милићевић Ј., Божанић Д, Кончар М.: Један приступ процени ризика приликом реализације вежби са бојним
минскоексплозивним средствима у Војсци Србије, Ризик и безбедносни инжењеринг, Копаоник, 25-27. јануар
2016., зборник радова, стр. 340-347, 2016.
2. Божанић Д., Каровић С., Памучар Д.: Фазификација Saaty-јеве скале применом троугластог fuzzy броја са
променљивим интервалом поверења, SYM-OP-IS, Сребрно језеро, 15-18 септембар 2015., зборник радова, стр.
420-424, 2015.
3. Памучар Д., Луковац В., Божанић Д.: Израда портфолио матрице за анализу људских ресурса применом fuzzy
логичког система тип-2, SYM-OP-IS, Сребрно језеро, 15-18 септембар 2015., зборник радова, стр. 478-481, 2015.
4. Божанић Д., Милојевић Д. и Милићевић Ј.: Избор локација за израду маскирних везова применом методе
ВИКОР, Управљање квалитетом и поузданошћу, ICDQM-2015, Пријевор, 25-26. јун 2015., зборник радова, стр.
694-699, 2015.
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5. Памучар Д., Божанић Д.: Приказ нове методе за израду базе правила fuzzy логичког система за подршку
одлучивању - метода агрегације тежина премиса правила, SYM-OP-IS, Дичибаре, 16-19. септембар 2014., зборник
радова, стр. 368-373, 2014.
6. Куртов Д., Божанић Д., Памучар Д.: Избор рејона ватреног положаја бригадне артиљеријске групе у
одбрамбеној операцији применом методе ВИКОР, Управљање квалитетом и поузданошћу ICDQM-2014,
Београд, 27-28. јун 2014., зборник радова, стр. 705-710, 2014.
7. Комазец Н, Божанић Д: Процена ризика од елементарних непогода и других несрећа применом методологије
засноване на стандарду СРПС А.Л2.003, Ризик и безбедносни инжењеринг, Копаоник, 2-6. фебруар 2013.,
зборник радова, стр. 177-185, 2013.
8. Божанић Д, Памучар Д, Ђоровић Б.: Аналитички хијерархијски процес као подршка процесу вредновања
локације за скелско место прелаза, SYM-OP-IS, Златибор, 9-12. септембар 2013, зборник радова, стр., 679-684,
2013.
9. Памучар Д, Ђоровић Б., Божанић Д,: Примена теорије грубих скупова у вишекритеријумском вредновању
варијанти организационе структуре, Управљање квалитетом и поузданошћу ICDQM-2013, Београд, 27-28. јун
2013., зборник радова, стр. 549-557, 2013.
10. Божанић Д, Памучар Д, Комазец Н.: Fuzzy логика као подршка одлучивању групе за запречавање, Управљање
квалитетом и поузданошћу ICDQM-2013, Београд, 27-28. јун 2013., зборник радова, стр. 749-755, 2013.
11. Божанић Д, Памучар Д, Ђоровић Б, Милић А, Луковац В,: Примена fuzzy АХП методе на избор праваца дејства
групе за допунско запречавање, SYM-OP-IS, Златибор, 4-7. октобар 2011., зборник радова, стр 556-559, 2011.
12. Памучар Д, Божанић Д, Луковац В,: Примена fuzzy вишекритеријумског одлучивања за избор модела
организационе структуре, SymOrg, Златибор, 9-12. јун 2010., зборник апстраката, 2010.
13. Божанић Д., Памучар Д., Милојевић Д., Луковац В.: Fuzzy приступ као подршка процесу вредновања локације
за скелско место прелаза, Управљање квалитетом и поузданошћу ICDQM-2010, Београд, 29-30. јун 2010.,
зборник радова, стр. 607-615, 2010.
14. Памучар Д., Ђоровић Б., Живковић Д., Луковац В., Божанић Д.: Селекција возача у транспортним
организацијама коришћењем fuzzy приступа, SYM-OP-IS, Тара, 21-24. септембар 2010. година, зборник радова,
стр. 439-443, 2010.
15. Милојевић, Д., Милић А., Божанић Д.: Војни понтонски мостови, ОТЕХ, Београд, 8-9. октобар 2009., зборник
радова, 2009.
16. Милић А., Божанић Д., Милојевић Д.: Потребна знања официра инжињерије посматрано кроз мисије Војске
Србије, Потребна знања официра 2010-2020, Београд, 3-4. децембар 2009. године, зборник радова, стр. 209-214,
2009.
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
1. Тешић, Д., Божанић, Д., Милићевић, Ј.: The choice of areas for underwather river crossing with tanks using the
VIKOR method, ICDQM-2016 - 7th International konference Life Cycle Engineering and Management, Пријевор, 2930 јун 2016., зборник радова, стр. 529-535, 2016.
2. Божанић Д., Памучар Д., Комазец, Н.: Application of the fuzzy AHP method in Risk Assessment in the selection of
navigation vehicles directions of Serbian Army in flooded areas, Security and Crisis Management - Theory and Practice,
Oбреновац, 29-30. септембар 2016., зборник радова, стр. 39-46, 2016.
3. Памучар Д., Божанић Д., Комазец, Н.: Маnaging the hazardous material transportation process using the adaptive
neural networks and Dijkstra Algorithm, Security and Crisis Management - Theory and Practice, Обреновац, 29-30.
септембар 2016., зборник радова, стр. 112-116, 2016.
4. Божанић Д., Памучар Д., Каровић С.: Earthquake Hazard Assessment by Application of Adaptive Neuro Fuzzy
Interference System, Crisis and Emergency Situations Management - Theory and Practis, Београд, 25-26. септембар
2015., зборник радова, стр. 117-125, 2015.
5. Памучар Д., Божанић Д., Комазец Н.: Flood Hazard Assessment by Application of Fuzzy Logic, ICT Forum 2014,
Ниш, 14-16. октобар 2014., зборник радова, стр. 80-86, 2014.
6. Станислав С., Бојанић Д., Божанић Д. Globalization and contemporary strategic thought, Management-theory,
education and practise 2014, Liptovský Mikuláš, Словачка, 24-26. септембар 2014., зборник радова, стр. 327-335,
2014.
7. Milić A, Božanić D, Pamučar D.: Fuzzy logic as a support process in decision making with engagement group for
making additional obstacle, Balcor 2013, Београд и Златибор, 7-11 септембар 2013., зборник радова, стр. 541-550,
2013.
8. Милић А, Божанић Д: Combat capabilities Group for Making Additional Obstacle conditional by introducing of funds
for remote mining, ОТЕХ, Београд, 18-19. септембар 2012., зборник радова, стр. 317-320, 2012.
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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)
„Развој мастер програма: Управљање ванредним ситуацијама услед елементарних непогода и других несрећа“
(Пројекат у оквиру Erasmus+ програма: NatRisk број 573806-ЕРР-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP), 2017-2019. година
10. Учешће у међународним научноистраживачким пројектима - назив пројекта, назив институције, носиова
пројекта, град и држава, период реализације (година од - до)
11. Члан комисије за избор наставника и сарадника на другим универзитетима - назив универзитета и факултета, име
и презиме кандидата, звање у које је биран, година
12. Члан комисије за одбрану докторске дисертације или других завршних радова на другом универзитету (осим за
избор у звање редовног професора) - име и презиме кандидата, ужа научна област, наслов рада, високошколска
установа, година одбране
13. Члан комисије за полагање здравственог специјалистичког или субспецијалистичког испита на другом
универзитету - име и презиме кандидата, грана специјализације или назив субспецијализације, универзитет,
факултет, година
14. Извођење наставе у статусу гостујућег професора на универзитету у земљи и иностранству - назив универзитета
на којем је кандидат изабран у гостујућег професора, број одржаних предавања, година
15. Члан органа или тела друге високошколске односно научноистраживачке институције у земљи или иностранству
- назив високошколске или научноистраживачке институције, назив органа или тела, године мандата од-до
16. Аутор/коаутор одобреног уџбеника из уже научне области за коју се бира, за потребе студијског програма у
другој високошколској установи (аутори, наслов уџбеника, издавач, година издавања, назив студијског програма и
уже научне области којој је уџбеник намењен, назив високошколске установе)
17. Учешће у организационим и програмским одборима међународних и домаћих научних и стручних скупова (назив
скупа, члан организационог и/или програмског одбора, место и време одржавања скупа)
1. Економска анализа цене коштања операција Војске – ЕКОПАН, члан организационог одбора, Београд, 19. 20. новембар 2014. године.
2. Crisis and Emergency Situations Management - Theory and Practis, члан програмског одбора, Београд, 25-26.
септембар 2015. године.
3. Security and Crisis Management - Theory and Practice, члан програмског одбора , Обреновац, 29-30. септембар
2016. године.
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. Комазец Н, Божанић Д, Станковић М, Подршка одлучивању у ванредним ситуацијама заснована на процени
ризика, Управљање квалитетом и поузданошћу ICDQM-2013, Београд, 27-28. јун 2013., зборник радова, стр.
441-446, 2013.
2. Божанић Д., Сукновић М., Секуловић Д.: Аналитички хијерархијски процес као подршка одлучивању Групе
за запречавање у одбрамбеној операцији, SYM-OP-IS, Тара, 25-28. септембар 2012., зборник радова, стр. 465468, 2012.
3. Комазец Н., Божанић Д., Михајловић Љ.: Aspects of Decision-making in Emergency Situations, ICT Forum 2014,
Ниш, 14-16. октобар 2014., зборник радова, стр. 64-67, 2014.
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