
 

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: 

Одлуком Декана Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, број 01-5639/5-1 од 26.05.2021.  

2. Датум и место објављивања конкурса: 

26.05.2021. године, лист „Послови“ број 935  

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 Физикална медицина и рехабилитација 

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 Александра Јуришић-Шкевин, ванредни професор за ужу научну област Физикална медицина и 

рехабилитација Факултета медицинских наука Универзитет у Крагујевцу, председник  

2. доц. др Тања Зечевић Луковић, доцент за ужу научну област Физикална медицина и рехабилитација Факултета 

медицинских наука Универзитет у Крагујевцу, члан  

3. доц. др Катарина Парезановић-Илић, доцент за ужу научну област Физикална медицина и рехабилитација 

Факултета медицинских наука Универзитет у Крагујевцу, члан 

5. Пријављени кандидати: 

Јелена Милошевић 

II      БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

 

1. Име, име једног родитеља и презиме: 

Јелена Братољуб Милошевић 

2. Датум и место рођења: 

01.09.1987. 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 2006. година; завршетак 2012. године; Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, 8,04 (осам и 

04/100), доктор медицине 

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

2013. Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Експериментална и примењена физиологија са спортском 

медицином 

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

III година, обнољена 

6. Датум полагања усменог докторског испита и оцена: 

 14.07.2015., 10 (десет) 

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: 

Година уписа 2015. година; завршетка 2021. година; Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, 

Специјалистиче студије 5 (одличан), Физикална медицина и рехабилитација, Специјалиста физикалне медицине и 

рехабилитације 

9. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе: 

 

10. Педагошко искуство: 

1. Сарадник у настави 02.06.2014. - 02.06.2015. Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу. 

2. Сарадник у настави 08.08.2015. – 08.08.2016. Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу. 

3. Истраживач приправник 08.09.2016. – 08.09.2019. Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу. 

4. Истраживач сарадник 30.07.2020.– у току Факултет медицинских наука универзитет у Крагујевцу 

III ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ 

РЕЗУЛТАТИ НАУЧНОГ РАДА 

file:///E:/Jelena%20Milosevic/I%20PODACI%20O%20KONKURSU%20KOMISIJI%20I%20KANDIDATIMA/1,%202%20i%203.%20ODLUKA%20O%20RASPISIVANJU%20I%20KONKURS/Odluka%20Dekana.pdf
file:///E:/Jelena%20Milosevic/I%20PODACI%20O%20KONKURSU%20KOMISIJI%20I%20KANDIDATIMA/1,%202%20i%203.%20ODLUKA%20O%20RASPISIVANJU%20I%20KONKURS/Novine%20Poslovi.pdf
file:///E:/Jelena%20Milosevic/I%20PODACI%20O%20KONKURSU%20KOMISIJI%20I%20KANDIDATIMA/1,%202%20i%203.%20ODLUKA%20O%20RASPISIVANJU%20I%20KONKURS/Konkurs%20asistent.pdf
file:///E:/Jelena%20Milosevic/I%20PODACI%20O%20KONKURSU%20KOMISIJI%20I%20KANDIDATIMA/4.%20ODLUKA%20O%20FORMIRANJU%20KOMISIJE/Jurisic%20Skevin%20Aleksandra%20OD%202018.pdf
file:///E:/Jelena%20Milosevic/I%20PODACI%20O%20KONKURSU%20KOMISIJI%20I%20KANDIDATIMA/4.%20ODLUKA%20O%20FORMIRANJU%20KOMISIJE/Jurisic%20Skevin%20Aleksandra%20OD%202018.pdf
file:///E:/Jelena%20Milosevic/I%20PODACI%20O%20KONKURSU%20KOMISIJI%20I%20KANDIDATIMA/4.%20ODLUKA%20O%20FORMIRANJU%20KOMISIJE/Lukovic%20Tanja%20OD%202018.pdf
file:///E:/Jelena%20Milosevic/I%20PODACI%20O%20KONKURSU%20KOMISIJI%20I%20KANDIDATIMA/4.%20ODLUKA%20O%20FORMIRANJU%20KOMISIJE/Lukovic%20Tanja%20OD%202018.pdf
file:///E:/Jelena%20Milosevic/I%20PODACI%20O%20KONKURSU%20KOMISIJI%20I%20KANDIDATIMA/4.%20ODLUKA%20O%20FORMIRANJU%20KOMISIJE/Parezanovic-Ilic%20Katarina%20OD.pdf
file:///E:/Jelena%20Milosevic/I%20PODACI%20O%20KONKURSU%20KOMISIJI%20I%20KANDIDATIMA/4.%20ODLUKA%20O%20FORMIRANJU%20KOMISIJE/Parezanovic-Ilic%20Katarina%20OD.pdf
file:///E:/Jelena%20Milosevic/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/1%20i%202.%20IZVOD%20IZ%20MATICNE%20KNJIGE/Izvod%20iz%20maticne%20knjige%20rodjenih.pdf
file:///E:/Jelena%20Milosevic/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/1%20i%202.%20IZVOD%20IZ%20MATICNE%20KNJIGE/Izvod%20iz%20maticne%20knjige%20rodjenih.pdf
file:///E:/Jelena%20Milosevic/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/1%20i%202.%20IZVOD%20IZ%20MATICNE%20KNJIGE/Izvod%20iz%20maticne%20knjige%20rodjenih.pdf
file:///E:/Jelena%20Milosevic/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/Diploma.pdf
file:///E:/Jelena%20Milosevic/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/Diploma.pdf
file:///E:/Jelena%20Milosevic/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/Jelena%20Milosevic-Odluka%20o%20imenovanju%20mentora%20i%20usvajanju%20Izvest.pdf
file:///E:/Jelena%20Milosevic/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/Jelena%20Milosevic-Odluka%20o%20imenovanju%20mentora%20i%20usvajanju%20Izvest.pdf
file:///E:/Jelena%20Milosevic/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/Jelena%20Milosevic-Odluka%20o%20imenovanju%20mentora%20i%20usvajanju%20Izvest.pdf
file:///E:/Jelena%20Milosevic/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/Jelena%20Milosevic-Odluka%20o%20imenovanju%20mentora%20i%20usvajanju%20Izvest.pdf
file:///E:/Jelena%20Milosevic/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/8,%209%20MAGISTERIJUM,%20SPECIJALIZACIJA/Uverenje%20specijalizacija.pdf
file:///E:/Jelena%20Milosevic/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/8,%209%20MAGISTERIJUM,%20SPECIJALIZACIJA/Uverenje%20specijalizacija.pdf
file:///E:/Jelena%20Milosevic/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/8,%209%20MAGISTERIJUM,%20SPECIJALIZACIJA/Uverenje%20specijalizacija.pdf
file:///E:/Jelena%20Milosevic/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/10.%20PEDAGOSKO%20ISKUSTVO/Ugovor%2002.06.2014..pdf
file:///E:/Jelena%20Milosevic/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/10.%20PEDAGOSKO%20ISKUSTVO/Ugovor%2008.08.2015..pdf
file:///E:/Jelena%20Milosevic/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/10.%20PEDAGOSKO%20ISKUSTVO/Ugovor%2008.09.2016.pdf
file:///E:/Jelena%20Milosevic/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/10.%20PEDAGOSKO%20ISKUSTVO/Ugovor%2030.07.2020..pdf
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1. Остварени резултати кандидата категорије 20 (аутор(и), наслов рада, часопис, година издавања, волумен (број):стране 

од-до): 

a) укупно у ранијем периоду 4 

1. Jelena Stevanović, Vladimir Živković, Sergey Bolevich, Goran Zarić, Ivan Čekerevac, Dragan Đurić, Vladimir 

Jakovljević, Tamara Nikolić and Dušan Đurić. Effects of selecive phosphodiesterase-2 and phosphodiesterase-3 

inhibition on coronary flow and oxidative stress in the isolated rat hearth. Acta Poloniae Pharmaceutica – Drug 

Research. 2017; 74(6):1691-1698.  M23 IF=0,531 (2017) 

 

2. Jelena Stevanović, Maja Vulović, Danijela Pavićević, Mihailo Bezmarević, Anđelka Stojković, Aleksandar 

Radunović, Miljana Aksić, Bojan Milošević, Aleksandar Cvetković, Milan Jovanović and Anita Ivošević. 

Physical therapy improves motion in a patient with inclusion myositis – a case report. Vojnosanitetski pergled. 

2018; DOI: 10.2298/VSP171110165S.   М23 IF=0,272 (2018) 
 
3. Dejan Jeremić, Ivana Zivanović Mačužić, Maja Vulović, Jelena Stevanović, Dragan Radovanović, Vladimir 

Varjačić, Dušica Đorđević. ACE/ACTH3 genetic polymorphisms and athletic performance of female soccer 

players. Revista Brasileira de medicina do esporte. 2019; 25: 35-39.   М23 IF=0,236 (2018) 

 

4. Danijela Pacićeić, Jelena Milošević, Ivana Petrović-Marković, Zoran Milenković, katarina Parezanović-Ilić., The 

importance of physical treatment in children underwent craniosynostosis surgery in the first year of 

life.Vojnosanitetski pregled. 2020; 77(3): 324-329 M23 IF=0,152(2019) 

 

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

 

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

од-до): 

a) укупно у ранијем периоду 1 

1. Jelena Milošević, Danijela Pavićević, Katarina Parezanović-Ilić, Zoran Milenković. The importance of physical therapy 

in the treatment of unilateral congenital Bell paralysis – a case report. Serbian journal of experimental and clinical research. 

2018: DOI: 10.2478/sjecr-2018-0062 M51 

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

 

 

IV   АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА 

Кандидаткиња Јелена Милошевић стекла је диплому о високом образовању на Факултету медицинских наука Универзитета 

у Крагујевцу, где је дипломирала 02.10.2012. године са просечном оценом 8,04. Стручни назив специјалисте Физикалне 

медицине и рехабилитације стекла је на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, 24.02.2021. године. 

Студент је треће године Докторских академских студија на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, смер 

Примењена и експериментална физиологија са спортском медицином, а усмени докторски испит положила је 14.07.2015. 

године оценом 10. Одлуком Већа за медицинске науке Универзитета у Крагујевцу од 17.05.2018. године, одобрена јој је 

тема докторске дисертације под називом „Утицај квалитета метаболичке контроле на исход лечења физикалним 

процедурама болесника са гонартрозом и дијабетес мелитусом тип 2“. Др Јелена Милошевић је од јуна 2014. године до 

августа 2016. године била ангажована најпре у својству сарадника у настави, а затим од септембра 2016. године до септембра 

2019. године у звању истраживач приправник, а од јула 2020. године у звању истраживач сарадник за ужу научну област 

Физикална медицина и рехабилитација на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу. До сада је као 

аутор/коаутор објавила: четири рада у научним часописима категорије М23 (у два као први аутор) и један рада у научном 

часопису категорије М51, као први аутор. 

 

V МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У 

ЗВАЊЕ СВАКОГ КАНДИДАТА ПОЈЕДИНАЧНО 

file:///E:/Jelena%20Milosevic/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M20/raniji%20period/EFFECTS%20OF%20SELECTIVE%20PHOSPHODIESTERASE-2%20AND.Acta%20Poloniae%20Pharmaceutica.pdf
file:///E:/Jelena%20Milosevic/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M20/raniji%20period/EFFECTS%20OF%20SELECTIVE%20PHOSPHODIESTERASE-2%20AND.Acta%20Poloniae%20Pharmaceutica.pdf
file:///E:/Jelena%20Milosevic/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M20/raniji%20period/EFFECTS%20OF%20SELECTIVE%20PHOSPHODIESTERASE-2%20AND.Acta%20Poloniae%20Pharmaceutica.pdf
file:///E:/Jelena%20Milosevic/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M20/raniji%20period/EFFECTS%20OF%20SELECTIVE%20PHOSPHODIESTERASE-2%20AND.Acta%20Poloniae%20Pharmaceutica.pdf
https://kobson.nb.rs/servisi.131.html?jid=357143
file:///E:/Jelena%20Milosevic/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M20/raniji%20period/PHYSICAL%20THERAPY%20IMPROVES%20MOTION%20IN%20A%20PATIENT.%20Vojnosanitetski%20pregled.pdf
file:///E:/Jelena%20Milosevic/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M20/raniji%20period/PHYSICAL%20THERAPY%20IMPROVES%20MOTION%20IN%20A%20PATIENT.%20Vojnosanitetski%20pregled.pdf
file:///E:/Jelena%20Milosevic/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M20/raniji%20period/PHYSICAL%20THERAPY%20IMPROVES%20MOTION%20IN%20A%20PATIENT.%20Vojnosanitetski%20pregled.pdf
file:///E:/Jelena%20Milosevic/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M20/raniji%20period/PHYSICAL%20THERAPY%20IMPROVES%20MOTION%20IN%20A%20PATIENT.%20Vojnosanitetski%20pregled.pdf
file:///E:/Jelena%20Milosevic/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M20/raniji%20period/PHYSICAL%20THERAPY%20IMPROVES%20MOTION%20IN%20A%20PATIENT.%20Vojnosanitetski%20pregled.pdf
https://kobson.nb.rs/servisi.131.html?jid=377773
file:///E:/Jelena%20Milosevic/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M20/raniji%20period/ACE%20ACTN3%20genetic%20polymorphisms%20and%20ataletic%20performance%20of%20female%20soccer%20players.pdf
file:///E:/Jelena%20Milosevic/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M20/raniji%20period/ACE%20ACTN3%20genetic%20polymorphisms%20and%20ataletic%20performance%20of%20female%20soccer%20players.pdf
file:///E:/Jelena%20Milosevic/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M20/raniji%20period/ACE%20ACTN3%20genetic%20polymorphisms%20and%20ataletic%20performance%20of%20female%20soccer%20players.pdf
file:///E:/Jelena%20Milosevic/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M20/raniji%20period/ACE%20ACTN3%20genetic%20polymorphisms%20and%20ataletic%20performance%20of%20female%20soccer%20players.pdf
https://kobson.nb.rs/servisi.131.html?jid=359559
file:///E:/Jelena%20Milosevic/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M20/raniji%20period/The%20importance%20of%20physical%20treatment%20in%20children%20underwent%20craniosynostosis.pdf
file:///E:/Jelena%20Milosevic/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M20/raniji%20period/The%20importance%20of%20physical%20treatment%20in%20children%20underwent%20craniosynostosis.pdf
file:///E:/Jelena%20Milosevic/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M20/raniji%20period/The%20importance%20of%20physical%20treatment%20in%20children%20underwent%20craniosynostosis.pdf
https://ezproxy.nb.rs:2058/servisi.131.html?jid=377773
file:///E:/Jelena%20Milosevic/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/raniji%20period/Treatment%20of%20Unilateral%20Congenital%20Bell%20Paralysis.pdf
file:///E:/Jelena%20Milosevic/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/raniji%20period/Treatment%20of%20Unilateral%20Congenital%20Bell%20Paralysis.pdf
file:///E:/Jelena%20Milosevic/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/raniji%20period/Treatment%20of%20Unilateral%20Congenital%20Bell%20Paralysis.pdf
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На конкурс за избор једног сарадника у звању асистента за ужу научну област Физикална медицина и рехабилитација, 

пријавио се један кандидат: др Јелена Милошевић.  

 

Кандидат др Јелена Милошевић испуњава све услове прописане Законом о високом образовању и Статутом Факултета 

медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, јер:  

- има укупну просечну оцену већу од осам на завршеним основним студијама  

- има завршену специјализацију из Физикалне медицине и рехабилитације  

- студент је треће године Докторских академских студија са остварених 120 ЕСПБ  

- положила је усмени докторски испит  

- одобрена јој је тема докторске дисертације под називом називом „ Утицај квалитета метаболичке контроле на исход лечења 

физикалним процедурама болесника са гонартрозом и дијабетес мелитусом тип 2 “ - има 4 објављена рада категорије М23 

(у два први аутор) и 1 рада категорије М51 (као први аутор) 

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 

 

На основу наведених чињеница, Комисија је закључила да према Закону о високом образовању и Статуту Факултета 

медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, пријављени кандидат др Јелена Миошевић испуњава услове за избор 

сарадника у звању асистента за ужу научну област Физикална медицина и рехабилитација.  

 

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

за избор др Јелена Милошевић у сарадника у звању асистента за ужу научну област Физикална медицина и 

рехабилитација. 

 

 

 

ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

 

 

 

Проф. др Александра Јуришић Шкевин, ванредни професор за ужу научну област Физикална медицина и рехабилитација, 

Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, председник  

 

_________________________________________________________ 

 

 

 

Доц. др Тања Зечевић Луковић, доцент за ужу научну област Физикална медицина и рехабилитација, Факултета 

медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, члан 

 

__________________________________________________________ 

 

 

 

Доц. др Катарина Парезановић-Илић, доцент за ужу научну област Физикална медицина и рехабилитација, 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) 

8,04 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) 

4M20/3   

1M51/1 ДА 

1 рад категорије М20 из научне области за 

коју се бира 
4М20 ДА 
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