
 

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 бр. 01-7185/2 од 14.06.2022. 

2. Датум и место објављивања конкурса: 

22.06.2022. Огласне новине ПОСЛОВИ 

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

Један сарадник у звању асистента, ужа научна област Дечја и превентивна стоматологија 

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. Доц др Раша Младеновић- доцент за ужу научну област Дечја и превентивна стоматологија, Факултета медицинских 

наука Универзитета у Крагујевцу, председник 

2. Доц. др Катарина Калевски - доцент за ужу научну област Дечја и превентивна стоматологија, Стоматолошки 

факултет Панчево, Универзитет  Привредна академија, Нови Сад, члан 

3. Доц. др Милица Гајић - доцент за ужу научну област Дечја и превентивна стоматологија, Стоматолошки факултет 

Панчево, Универзитет Привредна академија, Нови Сад, члан 

5. Пријављени кандидати: 

Миона Вулетић 

II      БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

 

1. Име, име једног родитеља и презиме: 

Миона, Марина, Вулетић 

2. Датум и место рођења: 

23.09.1991. у Крагујевцу 

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 2010/2011. године, завршетак 27.06.2015. Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Интегрисане 

академске студије стоматологије, просечна оцена 8,88. Доктор стоматологије. 

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

Година уписа 2015/2016, Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Истраживања у стоматологији 

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

Школске 2021/2022. године уписала 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: 

16.04.2018. године, оцена: 8 (осам) 

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

„Ефекти формулација на бази Galium Verum L. у терапији афтозног стоматитиса код пацова“, датум пријаве 18.01.2022. 

године 

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 2022. Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, специјалистичке студије из 

области Превентивна и дечја стоматологија, одличан успех, специјалиста Превентивне и дечје стоматологија 

9. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе: 

 

10. Педагошко искуство: 

2015/2016 – Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу, фацилитатор у настави на предмету Рестауративна 

одонтологија 

2016.-2017. Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу, сарадник у настави за ужу научну област Дечја и 

превентивна стоматологија 

2017. – Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу, сарадник у настави за ужу научну област Дечја и превентивна 

стоматологија 

2018. година – истраживач приправник за ужу научну област Дечја и превентивна стоматологија, Факултета медицинских 

наука, Универзитета у Крагујевцу 
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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: 2 

1. Papic M, Papic M, Zivanovic S, Vuletic M, Zdravkovic D, Misic A, Miletic Kovacevic M, Popovic M. The prevalence of 

oval-shaped root canals: A morphometric study using cone-beam computed tomography and image analysis software. 

Australian Endodontic Journal 2022; 48(1):158-69.  M23 IF=1.719 (2021) 

2. Zdravkovic D, Jovanovic M, Papic M, Ristic V, Milojevic Samanovic A, Kocovic A, Sovrlic M, Vuletic M, Misic A, 

Mladenovic R, Milosavljevic M, Todic J. Application of the Kvaal Method in Age Estimation of the Serbian Population Based 

on Dental Radiographs. Diagnostics. 2022 Diagnostics 2022;12:911. M22 IF=3.992 (2021) 

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: 5 

1. Vuletic M, Papic M, Zivanovic S, Papic M.  Recurrent aphtous stomatitis – An overview. Serbian Journal of Experimental 

and Clinical Research 2021; doi:10.2478/sjecr-2021-0058. M51 

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

Mandibular Lateral Incisor is Associated With the Presence of a Second Mesiobucal Canal in Permanent Maxillary First 

Molars. Ser J Exp Clin Res. 2022;23(1): 37-44. M51 

3. Kanjevac T, Sekulic M, Radovic M, Vlaskovic A, Acovic A, Zdravkovic D, Milosavljevic Z. Cytotoxic effects of three 

different oral antiseptic solutions on epithelial cells of buccal mucosa. Mediterranean Journal of Biosciences. 2017;1(5):192-

196. М52 

4. Loncarevic S, Brajkovic D, Popovic M, Gardasevic M, Sekulic M, Matejic S. The surgical management of Gardner syndrome 

manifestations inthe maxillofacial region: A case report. Ser J Exp Clin Res. 2019;20(1): 89-91. M51 

5. Đorđević M, Obradović R, Miljković M, Milošević M, Sekulić M. Denture stomatitis: ethiopathogenesis and therapeutic 

approach. Acta Stomatologica Naissi 2017;33(75):1730-40. М52 

 

IV   АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА 

Увидом у достављену документацију, др Миона Вулетић у досадашњем научно-истраживачком раду има 

објављених пет радова у часописима националног значаја (категорија М50), и два  рада у часописима 

међународног значаја (категорија М20). Радови кандидата обрађују значајне теме из области стоматологије. 

Радови су публиковани у индексираним домаћим и међународним часописима и саопштени на релевантним 

домаћим и међународним стручним састанцима. 

Специјалистичке студије из области Превентивна и дечја стоматологија завршла је са одличим успехом и 

стекла звање доктора специјалисте. 

Поседује педагошко радно искуство као сарадник у настави за ужу научну област Превентивна и дешја 

стоматологија на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу. 

V МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У 

ЗВАЊЕ СВАКОГ КАНДИДАТА ПОЈЕДИНАЧНО 

На конкурс за избор једног сарадника у звање асистента за ужу научну област Дечја и 

превентивна стоматологија, објављеном у часопису „Послови“ од 22.06.2022. године, пријавио се један 

кандидат, др Миона Вулетић, 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 Дечја и превентивна стоматологија 

• -  студент је треће године Академских докторских студија  

• -  има 7 објављених радова in extenso у часописима категорије М20 (2 рада) и М50 (5 радова) на 

једном од водећих светских језика.  

• -  положио је усмени докторски испит са оценом 8 (осам)  

• - има педагошко искуство 

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 научно-истраживачки, стручни и професионални допринос, 

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

пријављеног кандидата, др Мионе Вулетић.  

Комисија закључује да др Миона Вулетић 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 Мионе Вулетић у звање сарадника у звању 

асистента за ужу научну област Дечја и превентивна стоматологија. 

 

  

 
 

ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

 

 

 

 

Доц. др Раша Младеновић 

доцент за ужу научну област Дечја и превентивна стоматологија, 

Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, председник 

 

_____________________________________________ 

 

 

Доц. др Катарина Калевски 

доцент за ужу научну област Дечја и превентивна стоматологија, 

Стоматолошки факултет Панчево, Универзитет Привредна академија, Нови Сад, члан 

 

_____________________________________________ 

 

 

 

Доц. др Милица Гајић 

доцент за ужу научну област Дечја и превентивна стоматологија 

Стоматолошки факултет Панчево, Универзитет Привредна академија, Нови Сад, 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) 
8,88 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) 

2М20 

3М51 
ДА 

1 рад категорије М20 из научне области за коју 

се бира 
2М20 ДА 

 


