
 
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 01-3249 од 24.03.2021. године 

2. Датум и место објављивања конкурса: 

31.03.2021. године, Огласне новине ПОСЛОВИ, број 927. 

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

Један сарадник у звању асистента за ужу научну област Болести зуба и ендодонција 

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 Милица Поповић - ванредни професор за ужу научну област Болести зуба и ендодонција Факултета 

медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, председник 

2. проф. др Александра Лукић - редовни професор за ужу научну област Болести зуба и ендодонција Факултета 

медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, члан 

3. доц. др Марко Милосављевић - доцент за ужу научну област Протетика Факултета медицинских наука Универзитета 

у Крагујевцу, члан 

5. Пријављени кандидати: 

1. Милош Папић 

II      БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

 

1. Име, име једног родитеља и презиме: 

Милош, Ненад, Папић 

2. Датум и место рођења: 

12.03.1992. год., Крагујевац, Р. Србија 

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

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

Упис школске 2010/2011. године, завршетак 2015. године, Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука,  

Интегрисане академске студије стоматологије. просечна оцена 9,55, доктор стоматологије. 

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

Упис школске 2015/2016. године, Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука,  

5. Година студија (статус на докторским академским студијама):   

Школске 2020/2021. године уписао поново трећу годину Докторских академских студија на Факултету медицинских 
наука Универзитета у Крагујевцу, изборно подручје Истраживања у стоматологији. 

6. Датум полагања усменог докторског испита и оцена: 

15.01.2018. године, оцена 9 

7. Наслов докторске дисертације, датум пријаве и одбране и стечено научно звање: 

 

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

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

Упис 2017. године, завршетак 2021. године, Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, специјалистичке 

студије из области болести зуба и ендодонција, одличан успех, специјалиста болести зуба и ендодонције.  

9. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе: 

 

10. Педагошко искуство: 

07.03.2016. – 07.03.2017. године – сарадник у настави за ужу научну област Болести зуба и ендодонција на Факултету 

медицинских наука Универзитета у Крагујевцу 

07.03.2017. – 07.03.2018. године – сарадник у настави за ужу научну област Болести зуба и ендодонција на Факултету 

медицинских наука Универзитета у Крагујевцу 

07.03.2018. – 10.05.2018. године – клинички асистент на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу 

10.05.2018. – 10.05.2021. године – истраживач-приправник за ужу научну област Болести зуба и ендодонција на Факултету 

медицинских наука Универзитета у Крагујевцу 

 

file:///E:/%23izveštaji,%20mejlovi,%20knjizice,%20silabusi/ZA%20POSAO/ZA%20POSAO%202018/Izvestaj/OBRAZAC%204/I%20PODACI%20O%20KONKURSU%20KOMISIJI%20I%20KANDIDATIMA/1,%202%20i%203.%20ODLUKA%20O%20RASPISIVANJU%20I%20KONKURS/Odluka%20o%20raspisivanju%20konkursa%20od%2031012018.pdf
I%20PODACI%20O%20KONKURSU%20KOMISIJI%20I%20KANDIDATIMA/1,%202%20i%203.%20ODLUKA%20O%20RASPISIVANJU%20I%20KONKURS/Konkurs.pdf
I%20PODACI%20O%20KONKURSU%20KOMISIJI%20I%20KANDIDATIMA/1,%202%20i%203.%20ODLUKA%20O%20RASPISIVANJU%20I%20KONKURS/Odluka.pdf
I%20PODACI%20O%20KONKURSU%20KOMISIJI%20I%20KANDIDATIMA/4.%20ODLUKA%20O%20FORMIRANJU%20KOMISIJE/odluka.pdf
I%20PODACI%20O%20KONKURSU%20KOMISIJI%20I%20KANDIDATIMA/4.%20ODLUKA%20O%20FORMIRANJU%20KOMISIJE/odluka.pdf
I%20PODACI%20O%20KONKURSU%20KOMISIJI%20I%20KANDIDATIMA/4.%20ODLUKA%20O%20FORMIRANJU%20KOMISIJE/odluka.pdf
I%20PODACI%20O%20KONKURSU%20KOMISIJI%20I%20KANDIDATIMA/4.%20ODLUKA%20O%20FORMIRANJU%20KOMISIJE/odluka.pdf
I%20PODACI%20O%20KONKURSU%20KOMISIJI%20I%20KANDIDATIMA/4.%20ODLUKA%20O%20FORMIRANJU%20KOMISIJE/odluka.pdf
I%20PODACI%20O%20KONKURSU%20KOMISIJI%20I%20KANDIDATIMA/4.%20ODLUKA%20O%20FORMIRANJU%20KOMISIJE/odluka.pdf
I%20PODACI%20O%20KONKURSU%20KOMISIJI%20I%20KANDIDATIMA/5.%20PRIJAVLJENI%20KANDIDATI/prijava.pdf
II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/1%20i%202.%20IZVOD%20IZ%20MATICNE%20KNJIGE/Izvod%20iz%20MKR.pdf
II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/1%20i%202.%20IZVOD%20IZ%20MATICNE%20KNJIGE/Izvod%20iz%20MKR.pdf
II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/diploma.pdf
II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/diploma.pdf
II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/Potvrda%20DAS.pdf
II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/Potvrda%20DAS.pdf
II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/Potvrda%20DAS.pdf
II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/Potvrda%20DAS.pdf
II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/8,%209%20MAGISTERIJUM,%20SPECIJALIZACIJA/uverenje.pdf
II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/8,%209%20MAGISTERIJUM,%20SPECIJALIZACIJA/uverenje.pdf
II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/10.%20PEDAGOSKO%20ISKUSTVO/potvrda%20rad.pdf
II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/10.%20PEDAGOSKO%20ISKUSTVO/potvrda%20rad.pdf
II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/10.%20PEDAGOSKO%20ISKUSTVO/potvrda%20rad.pdf
II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/10.%20PEDAGOSKO%20ISKUSTVO/potvrda%20rad.pdf
II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/10.%20PEDAGOSKO%20ISKUSTVO/potvrda%20rad.pdf
II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/10.%20PEDAGOSKO%20ISKUSTVO/potvrda%20rad.pdf
II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/10.%20PEDAGOSKO%20ISKUSTVO/potvrda%20rad.pdf
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III ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ 

РЕЗУЛТАТИ НАУЧНОГ РАДА 

 

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

од-до): 

a) укупно у ранијем периоду  

б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање: 3 

1. Zivanovic S, Papic M, Radovic M, Misic A, Zivic M, Popovic M. Prevalence of c-shaped second mandibular molar canals 
in the population of central Serbia: A cone-beam computed tomography study. Vojnosanitetski Pregled. 2021;78(1):9-15. 

М23 IF(2019)= 0,152 

 

2. Popovic M, Zivanovic S, Vucicevic T, Grujovic M, Papic M. Cone-beam computed tomography study of tooth root and 

canal morphology of permanent molars in a Serban population. Vojnosanitetski pregled. 2020;77(5):470-478. М23 

IF(2019)= 0,152 

 

3. Misic A, Zivanovic S, Radovic M, Papic M, Popovic M. Unusual anatomy of permanent maxillary and mandibular molars: 

Case reports. Srpski Arhiv Za Celokupno Lekarstvo. 2019;147(7–8):475–478. M23 IF(2019)= 0,142 

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

од-до): 

a) укупно у ранијем периоду  

б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање 4 

1. Nikolić S, Živanović S, Papić M, Janković Gazdić M, Stojković M, Ljujić B. Nanoplastics as a Potential Environmental 
Health Factor: From Molecular Interaction to Altered Cellular Function and Human Diseases. Serbian Journal of 

Experimental and Clinical Research. 2021; doi: 10.2478/sjecr-2020-0049. М51 

 

2. Papic M, Papic M, Vuletic M, Zdravkovic D, Misic A, Zivanovic S. Complicated Root Canal Morphology of Permanent 

Mandibular Lateral Incisors is Associated with the Presence of a Second Mesiobuccal Canal in Permanent Maxillary First 

Molars. Serbian Journal of Experimental and Clinical Research. 2019; Doi: 10.2478/sjecr-2019-0048. М51 
 

3. Popović M, Papić M, Acović A, Živanović S,  Kanjevac T. Cone-beam computed tomography study of root number and root 

canal configuration of premolars in serbian population. Med Pregl. 2018;71(3-4):100-107. М51 

 

4. Popović M, Papić M, Živanović S, Acović A, Lončarević S, Ristić V. Cone-beam computed tomography study of root canal 

morphology of mandibular anterior teeth in Serbian population. Serbian Journal of Experimental and Clinical Research. 

2018;19(1):27-34. М51 

IV   АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА 

 

Увидом у достављену документацију, др Милош Папић у досадашњем научно-истраживачком 

раду има објављена четири рада у часописима националног значаја (категорија М51), и три рада у 

часописима међународног значаја (категорија М23). Радови кандидата обрађују значајне теме из 

области  рестауративне стоматологије и ендодонције. Радови су публиковани у индексираним домаћим 

и међународним часописима и саопштени на релевантним домаћим и међународним стручним 

састанцима.  

Специјалистичке студије из области Болести зуба и ендодонције завршио је са одличим успехом 

и стекао звање доктора специјалисте. 

Поседује педагошко радно искуство као сарадник у настави за ужу научну област Болести зуба и 

ендодонција на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу. 

 
V МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У 

ЗВАЊЕ СВАКОГ КАНДИДАТА ПОЈЕДИНАЧНО 

III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M20/od%20izbora%20u%20prethodno%20zvanje%20ili%20od%20poslednjeg%20izbora%20u%20zvanje/М20%201.pdf
III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M20/od%20izbora%20u%20prethodno%20zvanje%20ili%20od%20poslednjeg%20izbora%20u%20zvanje/М20%201.pdf
https://ezproxy.nb.rs:2058/servisi.131.html?jid=377773
III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M20/od%20izbora%20u%20prethodno%20zvanje%20ili%20od%20poslednjeg%20izbora%20u%20zvanje/М20%202.pdf
III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M20/od%20izbora%20u%20prethodno%20zvanje%20ili%20od%20poslednjeg%20izbora%20u%20zvanje/М20%202.pdf
https://ezproxy.nb.rs:2058/servisi.131.html?jid=377773
III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M20/od%20izbora%20u%20prethodno%20zvanje%20ili%20od%20poslednjeg%20izbora%20u%20zvanje/М20%203.pdf
III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M20/od%20izbora%20u%20prethodno%20zvanje%20ili%20od%20poslednjeg%20izbora%20u%20zvanje/М20%203.pdf
https://ezproxy.nb.rs:2058/servisi.131.html?jid=384966
III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/od%20izbora%20u%20prethodno%20zvanje%20ili%20od%20poslednjeg%20izbora%20u%20zvanje/М51%201.pdf
III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/od%20izbora%20u%20prethodno%20zvanje%20ili%20od%20poslednjeg%20izbora%20u%20zvanje/М51%201.pdf
III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/od%20izbora%20u%20prethodno%20zvanje%20ili%20od%20poslednjeg%20izbora%20u%20zvanje/М51%201.pdf
III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/od%20izbora%20u%20prethodno%20zvanje%20ili%20od%20poslednjeg%20izbora%20u%20zvanje/М51%202.pdf
III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/od%20izbora%20u%20prethodno%20zvanje%20ili%20od%20poslednjeg%20izbora%20u%20zvanje/М51%202.pdf
III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/od%20izbora%20u%20prethodno%20zvanje%20ili%20od%20poslednjeg%20izbora%20u%20zvanje/М51%202.pdf
III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/raniji%20period/М51%203.pdf
III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/raniji%20period/М51%203.pdf
III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/raniji%20period/М51%204.pdf
III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/raniji%20period/М51%204.pdf
III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/raniji%20period/М51%204.pdf
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На конкурс за избор једног сарадника у звање асистента за ужу научну област Болести зуба и 

ендодонција, објављеном у часопису „Послови“ од 31.03.2021. године, пријавио се један кандидат, др 

Милош Папић, који испуњава све услове за избор у звање асистента прописане:  

1. Законом о високом образовању јер поседује стручно звање  

2. Статутом Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу јер:  

- има просечну оцену већу од осам на завршеним основним студијама  

- има завршену специјализацију из области Болести зуба и ендодонције  

- студент је треће године Академских докторских студија  

- има 7 објављених радова in extenso у часописима категорије М23 (3 рада) и М51 (4 рада) 

на једном од водећих светских језика.  

- положио је усмени докторски испит са оценом 9 (девет)  

- има педагошко искуство  
НАПОМЕНА: Потребно је експлицитно навести да ли или не сваки кандидат појединачно испуњава услове за избор у звање. 

VI   ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ОДРЕЂЕНО ЗВАЊЕ 

 

Комисија позитивно оцењује научно-истраживачки, стручни и професионални допринос, 

педагошке способности и допринос у настави као и допринос академској и широј заједници 

пријављеног кандидата, др Милоша Папића.  

 

Комисија закључује да др Милош Папић испуњава све услове предвиђене Законом о високом 

образовању и Статутом Факултета Медицинских наука Универзитета у Крагујевцу а који су прописани 

за избор у звање асистента.  

 

Комисија са задовољством предлаже Наставно-научном већу Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу да утврди предлог за избор др Милоша Папића у звање сарадника у звању 

асистента за ужу научну област Болести зуба и ендодонција. 
 

 

ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

 

 
проф. др Милица Поповић  

ванредни професор за ужу научну област Болести зуба и ендодонција 
Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, председник 

 

 
_________________________________ 

 

проф. др Александра Лукић 

 редовни професор за ужу научну област Болести зуба и ендодонција 
Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, члан 

 

 
_________________________________ 

 

доц. др Марко Милосављевић  
доцент за ужу научну област Протетика 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 (ПРВИ ИЗБОР) 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 

 Остварено Испуњава услов 

Обавезни 

услови 

На завршеним претходним нивоима студија 

укупна просечна оцена (најмање осам) 
9,55 ДА 

Студент треће године докторских академских 

студија са остварених 120 ЕСПБ 
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) 

3M20           

4М51/1 
ДА 

1 рад категорије М20 из научне области за коју 

се бира 
3 М20 ДА 

 


