
 

 

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ 

ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ 

 

Комисија за припрему извештаја у саставу: 

 

1. Доц. др Драган Газивода, доцент за ужу научну област Орална хирургија 

Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, председник 

2. Доц. др Слободан Лончаревић, доцент за ужу научну област Максилофацијална 

хирургија Факултета медицинских наука  Универзитета у Крагујевцу, члан 

3. Доц. др Милица Поповић, доцент за ужу научну област Болести зуба и 

ендодонција Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, члан 

 

изабрана одлуком Наставно-научног већа Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу броj  01-7269/7 од 28.06. 2016. године, размотрила је пријаве на конкурс за 

избор истраживача приправника за ужу научну област Орална хирургија, објављен у 

новинама „Послови“ од 29.06.2016. године. 

   На основу увида у конкурсну документацију, Комисија доноси следећи  

 

 

И З В Е Ш Т А Ј 
 

На расписани конкурс за истраживача приправника за ужу научну област Орална 

хирургија пријавио се  1 (један) кандидат: 

 

1. др Боривој Бијелић 

 

Кандидат др Боривој Бијелић испуњава услове за избор предвиђене Законом о високом 

образовању, Законом о научно-истраживачкој делатности и Статутом Факултета 

медицинских наука Универзитета у Крагујевцу. 

 



 КАНДИДАТ :  др Боривој Бијелић 

 

1. Биографски подаци 

 

Боривој Бијелић –рођен 24.06.1984.године у Карловцу. Основну и средњу школу је 

завршио у Чачку као носилац Вукове дипломе и победник Републичке смотре младих 

талената из области биологије у Кладову 2003. године. Школске 2003/2004. године уписао 

је Стоматолошки факултет Универзитета у Београду, а дипломирао је 2009. године са 

просечном оценом  9,55. Стручни испит за доктора стоматологије положио је 2010. године. 

Од 2008. до 2011. године је био стипендиста Републичког фонда за младе таленте, а  од 

2011. до 2013. године  стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

Републике Србије. 

 

Школске 2009/2010.године је уписао Докторске академске студије на Стоматолошком 

факултету Универзитета у Београду где је 2014. пријавио докторску дисертацију под 

називом Специфичности хуморалне имуности код оболелих од рекурентних оралних 

улцерација код ментора проф. др Љиљане Јанковић. Од 2011. до 2014. учествовао у  

извођењу практичне наставе за студенте основних студија на Клиници за Пародонтологију 

и оралну медицину Стоматолошког факултета, Универзитета у Београду. Од 2014. године 

запослен као сарадник у настави на Факултету медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Пародонтологија. Ангажован је као фацилитатор на 

Докторским академским студијама, на предмету “Истраживања у стоматологији“. 

Тренутно је укључен на пројекат Министарства науке ОИ 175-011 под називом 

„Модификатори биолошког одговора у физиолошким и патолошким стањима“. 

 
  

 

 

2. Подаци о објављеним радовима  

 

2.1.Монографије, монографске студије, тематски зборници, лескикографске и 

картографске публикације међународног значаја (категорија M10)  

 

2.1.1. Нема 

 

 

 



2.2.Радови објављени у научним часописима међународног значаја (категорија М20)  

 
Raskovic S, Matic I, Djordjic M, Damjanovic A, Kolundzija B, Gvozdanic-
Stanisavljevic N, Besu I, Jovicic Z, Bijelic B, Jankovic Lj, Juranic Z. 
Immunoreactivity to food antigens in patients with chronic urticaria. Immunolog 
Invest 2014; 43(5):504-16. M23 – 3 бода 

 

 

 

2.3.Зборници међународних научних скупова (категорија М30)  

  
 

 

Stancic I, Jelenkovic A, Bijelic B, Zivkovic R, Tihacek- Sojic Lj. Possibilities and 

limitations of magnifying optical devices in prosthetic dentistry. 15 th Congress of 

the Balkan Stomatological Society – BaSS, Thessaloniki, Greece, Abstract book 

2010; p267. М34 – 0,5 бода 

  
Bijelic B, Jelenkovic A, Stancic I, Tihacek- Sojic Lj. Attachment or double 

crown:often dilemma in partial edenulous rehabilitation.15 th Congress of the 

Balkan Stomatological Society – BaSS, Thessaloniki, Serbia, Abstract book 2010; 

p248. М34 – 0,5 бода 

 

M. Stevanović, B. Bijelić. Efficacy of guided bone regeneration (deproteinized 

bovine bone + collagen membrane) in the treatment of deep infrabony defect: a case 

report Contemporary Materials, Banja Luka 2015 Poster session 84 

 M33 – 0,5 бода 

 

Borivoj Bjelić, Ivana Matić, Zorica Juranić, Ljiljana Janković, Andrejević Sladjana. 

Prevalence of celiac disease specific antibodies in patients with recurrent oral 

ulcerations. 10 th International congres on autoimmunity; april 6-10, 2016, Leipzig, 

Germany. E- poster. Abstract Number: AUT16-0303. М34 – 0,5 бода 

 

 

Bijelic B, Stevanović M. Prevalence of inflammatory bowel disease related 

antibodies in patients with recurrent oral ulcerations. Congress of the Balkan 

Stomatological Society – BaSS Banja luka 2016; Abstract book page 105. М34 – 

0,5 бода 
 

 

 

2.4. Националне монографије, тематски зборници, лексикографске и картографске 

публикације националног значаја; научни преводи и критичка издања грађе, 

библиографске публикације (категорија М40) 

 

2.4.1. нема 



 

2.5.Часописи националног значаја (категорија М50) 

 

нема 

 

 

2.6.Зборници скупова националног значаја категорија (М60) 

  
Bijelic B, Stancic I, Lapcevic A, Jelenkovic A, Izbor adekvatnog fotoaparata u 
svakodnevnoj stomatoločkoj praksi. 17. Simpozijum protetičara Srbije, Mokra Gora 
2010; p90 M64 -0,2 бода 
  
Lapcevic A, Stancic I, Bijelic B, Jelenkovic A, Primena uveličavajućih sredstava u 
stomatološkoj praksi. 17. Simpozijum protetičara Srbije, Mokra Gora 2010; p99-
100 M64 -0,2 бода  
  
 

 

 

2.7.Магистарске и докторске тезе (категорија М70)  

 

2.7.1. нема 

 

2.8.Техничка и развојна решења (категорија М80)  

 

2.8.1. нема 

 

2.9.Патенти, ауторске изложбе, тестови (категорија М90)  

 

2.9.1. нема 

 

 

 3. Преглед и мишљење о досадашњем научном и педагошком раду кандидата 

 

      Кандидат др Боривој Бијелић је публиковао 1 рад у часопису међународног  значаја,   5 

сажетака у зборницима међународног значаја и 2 сажетка у зборницима националног 

значаја на основу чега је остварио укупно 5,9 бодова. Има педагошко радно искуство. 

 

4. Мишљење о исуњености осталих услова за рад прописаних Законом о високом 

образовању Статутом Факултета медицинских наука 

 

      Кандидат др Боривој Бијелић, испуњава све услове за избор у звање истраживач  

приправник  предвиђене Законом о високом образовању, Законом о научно- истраживачкој 

делатности и Статутом Факултета медицинских наука: има просечну оцену већу од осам, 

студент је Академских докторских студија, има пријављену тему докторске дисертације и 

има објављене рецензиране научне радове. 

 



ЗАКЉУЧАК 

 

На основу свих наведених чињеница, Комисија је закључила да према Закону о високом 

образовању, Закону о научно-истраживачкој делатности и Статуту Факултета 

медицинских наука у Крагујевцу, кандидат др Боривој Бијелић испуњава услове за избор у 

звање истраживача приправника. 

 

Комисија предлаже Наставно-научном већу Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу да изабере др Боривоја Бијелића, јер испуњава све услове предвиђене Законом 

о високом образовању, Законом о научно-истраживачкој делатности и Статутом Факултета 

медицинских наука Универзитета у Крагујевцу.  

 

    

 

 
 

У Крагујевцу .     ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ   

20.07.2016. год.       

 

 

1. Доц. др Драган Газивода – председник  

          доцент за ужу научну област Орална    

          хирургија  Факултета медицинских наука   

          Универзитета у Крагујевцу 

                      

 

 

2. Доц. др Слободан Лончаревић-члан 

   доцент за ужу научну област    

   Максилофацијална хирургија Факултета     

   медицинских наука Универзитета у    

   Крагујевцу  

     

 

                    

 

 

                                     

3.  Доц. др Милица Поповић  – члан  

           доцент за ужу научну област  

           Болести зуба и ендодонција Факултета  

           медицинских наука  Универзитета у   

           Крагујевцу   

  

                                                                                        



 табела пријављеног кандидата 

 

Име и презиме Боривој Бијелић  

Просечна оцена 9,55 

Уписане 

академске 

докторске 

студије или 

специјалистичке 

студије 

   

 ДА 

Дужина 

студирања 

6 година 

Испуњени 

законски услови 

ДА 

Одбрањена 

докторска теза 

НЕ  

Положен 

усмени 

докторантски 

испит/ 

одбрањен  

магистарски рад 

НЕ 

Број бодова на 

основу 

објављених 

радова 

5,9 

 

Педагошко 

искуство 

ДА 

Уже научно 

подручје 

ДА 

Остало  

 

 

 

 

 

 
 


