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        Додатак уз образац 1. 

ПОДАЦИ О МЕНТОРУ 
за кандидата 

Мр  МИЛАНА  ГЛИГОРИЈЕВИЋА 

 
Име и презиме ментора: 

Д р  СЛОБОДАН  МИШОВИЋ 

Звање: 

РЕДОВНИ ПРОФЕСОР 

 

Списак радова који квалификују ментора за вођење докторске дисертације: 

# Назив рада Часопис 
Број, година, 
вол, 
странице 

Категорија 

(М) 

1. Војногеографска процена Југословенског 
ратишта 

Студија-
монографија 

1998 

265 

М 40 

2. Најзначајнији чиниоци геополитичког положаја 
СРЈ 

Војно дело Број 1 

1998 
19 (39-58) 

М 52 

3. Комуникативност Југословенског ратишта-
елемент војногеографске процене 

Војно дело Број 2 
2001 

15 (46-61) 

М 52 

4. Нови светски поредак-поредак изградње 
униполарног света 

Зборник 
радова ФБ 

2002 
22 (63-85) 

М 53 

5. Техничка и војногеографска процена 
железничке мреже Србије и Црне Горе 

Војно дело 2005 
18 (76-94) 

М 53 

 
Заокружити одговарајућу опцију (А, Б, В или Г): 
А) У случају менторства дисертације на докторским студијама у групацији техничко-технолошких, 
природно-математичких и медицинских наука ментор треба да има најмање три рада са SCI, SSCI, AHCI 
или SCIе листе, као и Math-Net.Ru листе. 

Б) У сличају менторства дисертације на докторским студијама у групацији друштвено-хуманистичких 
наука ментор треба да има најмање три рада са релевантне листе научних часописа (Релевантна листа 
научних часописа обухвата SCI, SSCI, AHCI и SCIе листе, као и ERIH листу, листу часописа које је 
Министарство за науку  класификовало као М24 и додатну листу часописа коју ће, на предлог 
универзитета, донети Национални савет за високо образовање. Посебно се вреднују и монографије које 
Министарство науке класификује као М11, М12, М13, М14, М41 и М51.) 

В) У случају израде докторске дисертације према ранијим прописима за кандидате  који су стекли 
академски назив магистра наука ментор треба да има пет радова (референци) које га, по оцени већа 
научних области, квалификују за ментора односне дисертације. 
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Г) У случају да у ужој научној области нема квалификованих наставника, приложити одлуку Већа 
докторских студија о именовању редовног професора за ментора. 

         

 

ДЕКАН ФАКУЛТЕТА  

 

Датум  

12.04.2011. године                             М.П.                              Проф. др Владимир Цветковић 

 


