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ИЗБОРНОМ ВЕЋУ СТОМАТОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА 

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 
 

 

 

 

Изборно веће Стоматолошког факултета Универзитета у Београду донело је, на седници 

06.12.2022. године, одлуку о расписивању конкурса за избор једног асистента за ужу 

научну област Клиничке стоматолошке науке, наставни предмети Дентална морфологија 

са основама гнатологије, Претклиничка мобилна протетика, Мобилна стоматолошка 

протетика, Претклиничка фиксна протетика, Фиксна стоматолошка протетика и 

Имплантологија. 

Конкурс је објављен у  „Службеном гласнику РС“ бр. 137/2022 од 09.12.2022. године. 

На објављени конкурс, конкурсну пријаву са прилозима поднео је један кандидат, др 

Миња Миличић Лазић. 

Наведеном одлуком Изборног већа факултета, именована је Kомисија за припрему 

извештаја о кандидату у саставу : 

1. доц. др Катарина Радовић (Стоматолошки факултет у Београду)  

2. проф. др Александар Тодоровић (Стоматолошки факултет у Београду)  

3. проф. др Дубравка Марковић (Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду, Одсек 

стоматологија) 

На основу увида у документацију коју је кандидат приложио подносимо следећи 

 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

 

 

Др Миња Миличић Лазић је рођена 19.08.1988. у Београду, где је завршила основну школу 

и гимназију. Интегрисане студије стоматологије на Стоматолошком факултету 

Универзитета у Београду уписује 2007, а завршава их 2013, са просечном оценом 8,16. 

После завршених студија обавила је редовну стручну праксу на Стоматолошком 

факултету, Универзитета у Београду, а стручни испит је положила 2015. године. У јануару 

2016. године уписује специјалистичке студије, здравствену специјализацију из области 
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Стоматолошке протетике које завршава полагањем специјалистичког испита 10.јула 2019, 

са оценом одличан. Од 2018. године кандидаткиња је студент докторских академских 

студија. До сада је положила све испите предвиђене планом и програмом са просечном 

оценом 9,93. Веће научних области медицинских наука Универзитета у Београду 

одобрило је Мињи Миличић Лазић 7. jуна 2022. писање докторске дисертације: „Утицај 

технолошког процеса производње на биофункционалне особине никл-титанијум легуре за 

примену у стоматолошкој протетици“, под менторством доц. др Катарине Радовић и проф. 

др Ребеке Рудолф. 

 

Свој радни стаж започиње на Клиници за стоматолошку протетику, Стоматолошког 

факултета Универзитета у Београду у својству сарадника у настави 2019. године.   

Учествовала је у једном међународном пројекту СЛО/СРБ Производња и карактеризација 

материјала са меморисаним обликом за примену у стоматологији и наутици, 

финансираном од стране Европске Уније, у сарадњи са Министарством просвете, науке и 

технолошког развоја бр.451-03-9/2021-14/200129. Тренутно је ангажована као кооперант 

на пројекту Развој нове легуре злата са германијумом (Аu-Gе) за примену у 

стоматологији, производњи накита и индустрији  у оквиру 17091 GOLD-GER Еурека 

пројекта бр.337-00-00294/2021-09/07. 

Tоком 2018.учествовала je на курсу Maxillofacial Rehabilitation for Maxillofacial Surgeons, 

Prosthodontists and Orthodontists in Belgrade. Поред тога, 2021. учествовала је на курсу из 

имплантат-протетике, 2021 Melbourne ITI education week. Од јануара 2023. полазник је 

континуираног курса из имплантологије ЕАО First Certificate in Implant Dentistry 

организованог од стране Европске асоцијације за осеоинтеграцију. 

Говори  енглески језик (напредни ниво) и немачки језик (средњи ниво), оспособљена је за 

рад на рачунару. 

 

 

 

1. Показатељи успеха у научном раду 

 

1.1 Уводна предавања на конференцијама и друга предавања по позиву 

 

Кандидат је до сада саопштио један рад на међународном Конгресу штампан у изводу 

(M32): 

 

1. Minja Miličić Lazić. Ispitivanje biokompatibilnosti CuAlNi legure dobijene metodom 

kontinualnog livenja. Međunarodna konferencija EUREKA GOLD-GERE!17091, okt 

2022, Beograd. 

2. Ангажованост у развоју услова за научни рад, образовање и формирање научних 

кадрова 
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2.1. Менторство при изради магистарских и докторских радова, руковођење 

специјалистичким радовима 

 

Кандидат није учествовао у овим активност 

 

2.2. Педагошки рад  

 

На Клиници за Стоматолошку протетику водила практичну наставу студентима прве 

године интегрисаних академских студија из предмета Дентална анатомија и друге године 

Гнатологија, затим студентима треће године из предмета Стоматолошка протетика –

претклиника. Од школске 2021/2022 године води клиничке вежбе из Мобилне 

стоматолошке протетике студентима четврте године студија, Фиксне стоматолошке 

протетике студентима пете године, и Имллантологије студентима шесте године. 

 

 

 

3. Организација научног рада 

3.2. Технолошки пројекти, патенти, иновације и резултати примењени у пракси 

 

У периоду од 2018. до 2021. године је била члан научно-истраживачког пројекта: 

„Производња и карактеризација материјала са меморисаним обликом за примену у 

стоматологији и наутици “ .Тренутно је ангажована као учесник на пројекту: „Развој нове 

легуре злата са германијумом (Au-Ge) за примену у стоматологији, производњи накита и 

индустрији“ у оквиру EurekaGOLD-GER E!17091. 

 

 

 

4. Квалитет научних резултата 

 

4.1.Радови публиковани у истакнутом научном часопису међународног значаја 

објављени у целини (М22) 

 

 

1. Miličić Lazić Мinja, Majerič P, Lazić V, Milašin J, Jakšić M, Trišić D, Radović K. 

Experimental Investigation of the Biofunctional Properties of Nickel–Titanium 

Alloys Depending on the Type of Production. Molecules. 2022 Jan;27(6):1960. 

doi:10.3390/molecules27061960  

                                                                                                            IF(2021) = 4.927 
 

https://doi.org/10.3390/molecules27061960
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2. Lazić M, Miličić Lazić Minja, Karišik MJ, Lazarević M, Jug A, Anžel I, Milašin J. 

Biocompatibility Study of a Cu-Al-Ni Rod Obtained by Continuous Casting. 

Processes. 2022 Aug;10(8):1507.  doi:10.3390/pr10081507 

                                                                                                           IF(2021) =  3.352 

 

 

4.2.Радови публиковани у врхунском научном часопису националног значаја 

објављен у целини (М51) 

 

 

1.Miličić Lazić Minja, Jakšic M, Todorović A, Đorđević I, Lazić V.Biološke komplikacije 

cementom retiniranih nadoknada na implantatima. Stomatološki glasnik Srbije. 2019;66(4):189-

95. doi: 10.2478/sdj-2019-0020 

 

2.Miličić-Lazić Minja, Marković J, Popović D, Lazić V. Implantatno-protetski plan terapije - 

protetski aspekt. Stomatološki glasnik Srbije. 2020;67(3):144-53. doi: 10.2298/SGS2003144M 

 

 3.Miličić-Lazić Minja, Prokić-Marić A, Todorović A, Lazić V. Osnove planiranja navigacione 

implantat-protetike. Stomatološki glasnik Srbije. 2020;67(4):193-200. doi: 

10.2298/SGS2004193M 

 

4.  Milanović M, Bogdanović N, Jakšić M, Miličić-Lazić Minja.Procena oralnog zdravlja dece 

uzrasta 12 i 15 godina. Stomatološki glasnik Srbije. 2021;68(2):79-85. doi: 

10.2298/SGS2102079M 

 

5. Tihaček-Šojić LJ, Župac L, Miličić Lazić Minja. Imedijatna totalna proteza – prikaz 

bolesnika. Stomatološki glasnik Srbije. 2022; 69(3):132-136. 

doi:10.2298/SGS2203132T 

 

 

 

Рад у стручном часопису или другој периодичној публикацији стручног или општег 

карактера 

 

1. Miličić Lazić Minja,Jakšić M, Todorović A, Đorđević I, Lazić V. Biološke komplikacije 

cementom retiniranih nadoknada na implantatima. Dentallist broj 12, 53-54 Beograd, 2020. 

 

 

4.3.Рад у зборнику радова са међународног научног скупа објављен само у изводу 

(апстракт), а не у целини (M34) 

 

1. Miličić Lazić Minja, Trišić D, Jakšić M, Popović D, Đorđević I, Lazić V. 

Biocompatibility of copper-based shape memory alloy. ADA FDI 2021 World Dental 

Congress. 26-29 Sept, Sydney. 

https://doi.org/10.3390/pr10081507
https://doi.org/10.2478/sdj-2019-0020
https://doi.org/10.2298/SGS2003144M
https://doi.org/10.2298/SGS2004193M
https://doi.org/10.2298/SGS2102079M
https://doi.org/10.2298/SGS2203132T
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2. Miličić Lazić Minja, Dželetović B, Vučković. J. Retreatment of maxillary canine with 

two root canals. 25st Congress of the BaSS, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 19-21 

May, 2022, Abstract book, pp 83. 

 

3. Milicic Lazic Minja, Jaksic M, Lazarevic M, Dikic J, Popovic D, Lazic V, Milasin 

J.Effects of Copper Ions in Cu-Al-Ni Alloy on Dental Stem Cell Proliferation. 100th  

IADR General Session and Exibition (Virtual) 23th of June,2022.  

 

 

 

4.4.Рад у зборнику радова са домаћег научног скупа објављен само у изводу 

(апстракт), а не у целини (М64) 

 

 

1. Miličić Minja,Čupić D,Popović D,Todorović A, Lazić V.Gornja totalna proteza retinirana 

prečkom. XXIV Simpozijum protetičara Srbije,Ruma 2017. 

 

 

2.Miličić Lazić Minja,Todorovic A,Lazic V,Pešut B,Konstantinovic V.Jednostrana parcijalna 

skeletirana proteza na implantatima retinirana prečkom. XV SOHIS, Beograd 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://iadr.abstractarchives.com/abstract/22iags-3722267/effects-of-copper-ions-in-cu-al-ni-alloy-on-dental-stem-cell-proliferation
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Име и презиме: Миња Миличић Лазић 
Звање у које се бира: 
асистент 

Ужа научна, односно 
уметничка област за коју се 
бира: Клиничке 
стоматолошке науке 

Научне публикације 

Број публикација у којима је 
једини или први аутор  

Број публикација у којима је 
аутор, а није једини или први 

 пре последњег 
избора/реизбора  

после 
последњег 

избора/реизбора 

пре последњег 
избора/реизбора 

после 
последњег 

избора/реизбора 

Рад у водећем научном часопису 
међународног значаја објављен у целини 
(M21+M22) 1  1  

Рад у научном часопису међународног 
значаја објављен у целини     

Рад у научном часопису националног значаја 
објављен у целини 3  2  

Рад у зборнику радова са међународног 
научног скупа објављен у целини     

Рад у зборнику радова са националног 
научног скупа објављен у целини     

Рад у зборнику радова са међународног 
научног скупа објављен само у изводу 
(апстракт), а не и у целини 4    

Рад у зборнику радова са националног 
научног скупа објављен само у изводу 
(апстракт), а не и у целини     

Научна монографија, или поглавље у 
монографији са више аутора     

 
 

Стручне публикације 

Број публикација у којима је 
једини или први аутор  

Број публикација у којима је   
аутор, а није једини или први 

пре последњег 
избора/реизбора 

после 
последњег 

избора/реизбора 

 пре последњег 
избора/реизбора  

после 
последњег 

избора/реизбора 

Рад у стручном часопису или другој 
периодичној публикацији стручног или 
општег карактера 1    

Уџбеник, практикум, збирка задатака, или 
поглавље у публикацији те врсте са више 
аутора     

Остале стручне публикације (пројекти, 
софтвер, друго)     
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ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

 
 

На основу приложене документације Комисија сматра да др Миња Миличић Лазић у 

потпуности испуњава услове предвиђене Законом о високом образовању, Статутом 

Универзитета у Београду и Статутом Стоматолошког факултета, као и важећим 

критеријумима за избор у асистента, те предлаже Изборном већу Стоматолошког 

факултета да др Мињу Миличић Лазић изабере у звање асистента за научну област 

Клиничке стоматолошке науке, наставни предмети Дентална морфологија са 

основама гнатологије, Претклиничка мобилна протетика, Мобилна стоматолошка 

протетика, Претклиничка фиксна протетика, Фиксна стоматолошка протетика и 

Имплантологија. 

 

У Београду, 

11.01.2023. 

 

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ: 

 

 

__________________________________ 

                            Доц. др Катарина Радовић 

     (Стоматолошки факултет у Београду) 

 

 

 

__________________________________ 

       Проф. др Александар Тодоровић 

        (Стоматолошки факултет у Београду) 

 

 

 

__________________________________ 

      Проф др Дубравка Марковић 

       (Медицински факултет у Новом Саду) 

 


