
 

Наставно-научном већу  

Факултета медицинских наука  

Универзитета у Крагујевцу 

 
 

(Свака рубрика мора бити попуњена) 

(Ако нема података, рубрика остаје празна али назначена)  

 

I      ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 

 

1. Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке: 

Одлука декана Факултета медицинских наука, Универзитета у Крагујевцу број 01-9954/2 од 21.09.2022.  

2. Датум и место објављивања конкурса:  

Огласне новине Послови број 1007 од 28.09.2022. године 

3. Број сарадника који се бира, звање и назив уже научне области за коју је расписан конкурс: 

Један сарадник у звању асистента са докторатом за ужу научну област Клиничка психологија 

4. Састав комисије са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назива уже научне области за коју је изабран у 

звање и установа у којој је члан комисије запослен: 

1. проф. др Дарко Хинић, ванредни професор за ужу научну област Општа психологија, Природно-

математичког факултета, Универзитета у Крагујевцу, председник 

2. проф. др Владимир Јањић, редовни професор за ужу научну област Психијатрија, Факултета медицинских 

наука, Универзитета у Крагујевцу, члан 

3. доц. др Горана Ракић Бајић, доцент за ужу научну област Клиничка психологија, Факултета медицинских 

наука, Универзитета у Крагујевцу, члан 

5.     Пријављени кандидати: 

Милена (Мирослав) Јовичић 

II      БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

 

1. Име, име једног родитеља и презиме:  

Милена (Мирослав) Јовичић 

2. Датум и место рођења:  

27.03.1983. године, Крагујевац 

3. Година уписа и завршетка високог образовања, универзитет, факултет, назив студијског програма (студијска група), 

просечна оцена током студија и стечени стручни, односно академски назив:  

Година уписа 2003. завршетак 2008. године, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, студијска група 

Психологија, просечна оцена: 7,58, стечени академски назив: дипломирани психолог 

4. Година уписа докторских академских студија, универзитет, факултет, научна област: 

Година уписа 2010. Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Медицинске науке, смер Неуронауке 

5. Универзитет, факултет, назив студијског програма докторских студија, година уписа, научна област и просечна оцена: 

Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Медицинске науке, смер Неуронауке, 2010, медицинске науке, 

просечна оцена 9,00. 

6. Наслов докторске дисертације, година одбране и стечено научно звање: 

,,Повезаност димензија личности, темперамента и суицидалности код пацијената са дијагнозом биполарног афективног 

поремећаја, депресије и схизофреније“, датум одбране: 07.02.2019. стечено академско звање: доктор медицинских наука. 

7. Година уписа и завршетка специјалистичких, односно магистарских студија, универзитет, факултет, назив студијског 

програма, просечна оцена током студија, научна област и стечени академски назив: 

 

8. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе: 

 

9. Педагошко искуство: 

- 2020. године- и даље сарадник у звању асистент са докторатом за ужу научну област Клиничка психологија на Факултету 

медицинских наука Универзитета у Крагујевцу 

III ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ 

РЕЗУЛТАТИ НАУЧНОГ РАДА 

1. Остварени резултати кандидата категорије 20 (аутор(и), наслов рада, часопис, година издавања, волумен 

(број):стране од-до): 

а)    укупно у ранијем периоду: 1 
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1. Jovičić M, Hinić D, Drašković M, Obradović A, Nikić-Đuričić K, Rančić N, Perković-Vukčević N, Ristić-Ignjatović D. 

Psychometric properties of the Rass scale in the Serbian population. Jоurnal of Affective Disorders 2016; 189: 134-140.  

М21 IF: 3.432 (2016)  

б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање: 2 

1. Jovičić M, Ristić I, Ignjatović Ristić D, Hinić D. The role of affective temperament and character traits in predicting 

suicidality in depressed patients. Clínica y Salud. 2021; 32(1): 1-6.                                             M22 IF: 2.972 (2021) 

2. Ristić D, Hinić D, Banković D, Kočović A, Ristić I, Rosić G, Ristić B, Milovanović D, Janjić V, Jovanović M, Selaković 

D. Jovičić M. et al. Levels of stress and resilience related to the COVID‐19 pandemic among academic medical staff in 

Serbia. Psychiatry and Clinical Neurosciences. 2020; 74, 604-605.                                                      M21 IF: 5.188 (2020) 

 

2. Остварени резултати кандидата категорије 50 (аутор(и), наслов рада, часопис, година издавања, волумен 

(број):стране од-до): 

a) укупно у ранијем периоду: 3 

1. Ignjatovic-Ristic D, Solujic D, Obradovic A, Nikic-Djuricic K, Draskovic M, Jovic J, Rancic N, Jovicic M, Ristic I. 

Attitudes of medical and pharmacy students towards patients suffering from schizophrenia. Ser J Exp Clin Res 2017; 18(1): 

53-59.                                                                                                                                                                                  М51 

2. Numanović A, Mladenović Ž, Hazirović R, Jovičić M. Comparison of motivation for parenting in healthy and depressed 

patients. SanaMed. 2018; 13(3): 299-304.                                                                                                                          М52  

3. Numanovic SА, Jovičić MМ. Correlation between domestic violence against women and neuroticism. SanaMed. 2014; 

9(3): 223–228.                                                                                                                                                                     М52 

б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање 

 

IV   АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА 

Др Милена Јовичић дипломирала је 2008. године на Филозофском факултету Универзитетa у Новом Саду, одсек за 

Психологију. Докторску дисертацију одбранила је 2019. године на Факултету медицинских наука, Универзитетa у 

Крагујевцу, смер Неуронауке. У звање асистента са докторатом за ужу научну област Клиничка психологија први пут 

бирана је 2020. године на Факултету медицинских наука Универзитетa у Крагујевцу. 

Запослена је на Клиници за психијатрију, Клиничког центра Крагујевац од 2010. године, на месту клиничког психолога. 

Положила је државни стручни испит за здравственог сарадника – клиничког психолога 2010. Реализује наставу на 

Заједничким студијским програмом Психологије, Универзитета у Крагујевцу и у раду са студентима овог програма показује 

смисао за педагошки рад, који је оцењен високом просечном оценом. 

Од претходног избора у звање асистента са докторатом објавила је 1 рад категорије М21 (IF: 5.188), и 1 рад категорије 

М22 (IF: 2.972), као први аутор. Више пута је учествовала на научним и стручним конференцијама, где је укупно 

публиковала 5 саопштења. 

Завршила је едукацију из напредног нивоа Трансакционо-интегративног приступа у психотерапији. Члан је 

националног струковног удружења психолога Србије. 

V МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У 

ЗВАЊЕ СВАКОГ КАНДИДАТА ПОЈЕДИНАЧНО 

На конкурс за избор једног сарадника у звању асистента са докторатом за ужу научну област Клиничка психологија 

пријавила се једна кандидаткиња, др Милена Јовичић. 

   На основу увида у документацију достављену на конкурс, Комисија сматра да кандидаткиња испуњава услове за 

реизбор у звање асистента са докторатом за ужу научну област Клиничка психологија, јер испуњава услове предвиђене 

Статутом факултета и конкурсом, и то:       

Опште услове: има звање доктора медицинских наука, укупна просечна оцена на претходним нивоима студија 8,29, 

показује смисао за педагошки рад (укупна просечна оцена 4,56) и има положен стручни испит за клиничког психолога. 

Посебне услове: од претходног избора у звање има један објављен рад у научном часопису М22 као први аутор, и један 

рад категорије М21. 

Поред овога има и пет саопштења на националним и међународним конференцијама, као и вишегодишњу клиничку 

праксу у области клиничке психологије. 

НАПОМЕНА: Потребно је експлицитно навести да ли или не сваки кандидат појединачно испуњава услове за избор у 

звање. 
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VI   ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ОДРЕЂЕНО ЗВАЊЕ 

 

Комисија позитивно оцењује научноистраживачки, стручни и професионални рад, као и смисао за 

педагошки рад кандидаткиње др Милене Јовичић. 

Комисија закључује да је кандидаткиња постигла предвиђене услове Закона о високом образовању, 

Статута Факултета медицинских наука и Правилника о начину и поступку заснивања радног односа и 

стицању звања наставника на Универзитету у Крагујевцу, за избор у звање асистента са докторатом за ужу 

научну област Клиничка психологија. 

Комисија предлаже Наставно-научном већу Факултета медицинских наука у Крагујевцу да утврди 

предлог за реизбор др Милене Јовичић у звање асистента са докторатом за ужу научну област Клиничка 

психологија. 

 

У Крагујевцу, 
 

                                                 ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

 

_________________________________________________________ 

проф. др Дарко Хинић,  

ванредни професор, ужа научна област Општа психологија, 

Природно-математичког и Филолошко-уметничког факултета,  

Универзитета у Крагујевцу – председник 

 

_________________________________________________________ 

проф. др Владимир Јањић,  

редовни професор, ужа научна област Психијатрија, 

Факултета медицинских наука, Универзитета у Крагујевцу – члан 

 

___________________________________________________ 

доц. др Горана Ракић Бајић,  

доцент, ужа научна област Клиничка психологија, 

Факултета медицинских наука, Универзитета у Крагујевцу – члан 

 

НАПОМЕНА: 

Извештај се пише на обрасцу, навођењем кратких одговора, са валидним подацима, без непотребног текста. 

Члан комисије који не жели да потпише извештај јер се не слаже са мишљењем већине чланова комисије, дужан је да 

унесе у извештај образложење, односно разлоге због којих не жели да потпише извештај. 
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VII   ТАБЕЛА-САЖЕТАК 

AСИСТЕНТ СА ДОКТОРАТОМ 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 

 Остварено Испуњава услов 

Обавезни 

услови 

На завршеним претходним нивоима студија 

укупна просечна оцена (најмање осам) 
8,29 Да 

Стечени научни назив доктора медицинских 

наука 
Да Да 

Специјализација из одговарајуће области 

(важи само за клиничке предмете) 
Да Да 

Смисао за наставни рад 

(педагошко искуство) 
Да Да 

2. ПОСЕБНИ УСЛОВИ 

Алтернативни 

обавезни 

услови 

(један од) 

3  рада из научне области за коју се бира 

категорије минимум М51 на једном од 

водећих светских језика (у једном раду први 

аутор) 

3М20/2 

1М51 
Да 

1 рад категорије М20 из научне области за 

коју се бира 

М22/ 1 

М21/1 
Да 
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