
 

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 01-5988 од 23.07.2020. године 

2. Датум и место објављивања конкурса: 

       29.07.2020. године, лист „Послови“ број 892-893 

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 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: 

       Ана Дивјак 

II      БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

 

1. Име, име једног родитеља и презиме: 

       Ана, Слободан Дивјак 

2. Датум и место рођења: 

       11.07.1984. 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:  

        Упис: школске 2003/2004. године; завршетак: 2012. године, Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, 

Интегрисане академске студије медицине, 9,41, доктор медицине                            

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

        Школске 2012/2013. године, Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Клиничка и експериментална 

хирургија 

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

         Школске 2019/2020. године поново уписана трећа година студија 

6. Датум полагања усменог докторског испита и оцена: 

         9.11.2016., 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: 2015. године; завршетак: 2020. године, Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Специјалистичке 

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

9. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе: 

 

10. Педагошко искуство: 

1. Сарадник у настави, 31.7.2014 – 31.7.2015. 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 Кргујевцу 

4. Истраживач сарадник, 30.07.2020. – у току. Факултет медицинских наука, Универзитет у Кргујевцу 

III ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ 

РЕЗУЛТАТИ НАУЧНОГ РАДА 

 

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

file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/I%20PODACI%20O%20KONKURSU%20KOMISIJI%20I%20KANDIDATIMA/1,%202%20i%203.%20ODLUKA%20O%20RASPISIVANJU%20I%20KONKURS/Odluka.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/I%20PODACI%20O%20KONKURSU%20KOMISIJI%20I%20KANDIDATIMA/1,%202%20i%203.%20ODLUKA%20O%20RASPISIVANJU%20I%20KONKURS/Oglasne%20novine%20POSLOVI.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/I%20PODACI%20O%20KONKURSU%20KOMISIJI%20I%20KANDIDATIMA/1,%202%20i%203.%20ODLUKA%20O%20RASPISIVANJU%20I%20KONKURS/Konkurs%20asistent.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/I%20PODACI%20O%20KONKURSU%20KOMISIJI%20I%20KANDIDATIMA/4.%20ODLUKA%20O%20FORMIRANJU%20KOMISIJE/Jurisic%20Skevin%20Aleksandra.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/I%20PODACI%20O%20KONKURSU%20KOMISIJI%20I%20KANDIDATIMA/4.%20ODLUKA%20O%20FORMIRANJU%20KOMISIJE/Jurisic%20Skevin%20Aleksandra.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/I%20PODACI%20O%20KONKURSU%20KOMISIJI%20I%20KANDIDATIMA/4.%20ODLUKA%20O%20FORMIRANJU%20KOMISIJE/Lukovic%20Tanja.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/I%20PODACI%20O%20KONKURSU%20KOMISIJI%20I%20KANDIDATIMA/4.%20ODLUKA%20O%20FORMIRANJU%20KOMISIJE/Lukovic%20Tanja.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/I%20PODACI%20O%20KONKURSU%20KOMISIJI%20I%20KANDIDATIMA/4.%20ODLUKA%20O%20FORMIRANJU%20KOMISIJE/Parezanovic-Ilic%20Katarina.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/I%20PODACI%20O%20KONKURSU%20KOMISIJI%20I%20KANDIDATIMA/4.%20ODLUKA%20O%20FORMIRANJU%20KOMISIJE/Parezanovic-Ilic%20Katarina.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/I%20PODACI%20O%20KONKURSU%20KOMISIJI%20I%20KANDIDATIMA/5.%20PRIJAVLJENI%20KANDIDATI/Izvod.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/1%20i%202.%20IZVOD%20IZ%20MATICNE%20KNJIGE/Izvod.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/1%20i%202.%20IZVOD%20IZ%20MATICNE%20KNJIGE/Izvod.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/Diploma%20DM.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/Diploma%20DM.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/Potvrda%20-%20doktorske.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/Potvrda%20-%20doktorske.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/Potvrda%20-%20doktorske.pdf
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file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/8,%209%20MAGISTERIJUM,%20SPECIJALIZACIJA/Uverenje%20o%20spec%20ispitu.pdf
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file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/10.%20PEDAGOSKO%20ISKUSTVO/Pedagoski%20rad.pdf
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од-до): 

a) укупно у ранијем периоду: 3 

1. Marko Spasić, Slobodan Janković, SrĎan Stefanović, Irena Kostić, Dragče Radovanović, Nataša ĐorĎević, Ivan 

Radosavljević, Ana Divjak, AnĎela Milojević, Ivana Jelić, Dragan Čanović. Clinical and laboratory parameters associated 

with death in acute pancreatitis. Vojnosanitetski Pregled. 2017; 74(9):821-30. M23, IF 0,405(2017) 

 

2. Vesna Grbovic, SrĎan Stefanovic, Svetlana Djukic, Jasmin Nurkovic, Nataša Zdravkovic Petrovic, Katarina Parezanovic Ilic, 

Ana Divjak, Aleksandra Jurisic Skevin. The effects of the physical procedures in patients with diabetic neuropathy. 

Vojnosanitetski Pregled. 2019; 76(8):787-94. M23, IF 0,272(2018) 

 

3. Aleksandra Jurišić Škevin, Vesna Grbović, Ivana Stanković, Aleksandar Radunović, Jasmin Nurković, Bojan Milošević, 

Aleksandar Cvetković,  Ana Divjak, Maja Vulović. The impact of pain on functionality and health related quality of life in 

patients with knee osteoarthritis. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo. 2019;147(1-2):45-51. M23, IF 0,299(2018) 

 

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: 3 

1. Bojan Stojanovic, Marko Spasic, Ivan Radosavljevic, Dragan Canovic, Dragce Radovanovic, Ivan Praznik, Nikola 

Prodanovic, Andjela Milojevic, Ivana Jelic, Zivan Babic, Viktorija Artinovic, Iva Grubor, Ljiljana Nikolic, Ksenija 

Vucicevic, Jelena Miljkovic, Ana Divjak, Srdjan Stefanovic, Slobodan Jankovic. Risk factors for development of acute 

necrotizing pankreatitis. Serbian Journal of Experimental and Clinical Research 2015;16(2):121-7. M51 

 

2. Ivan Radosavljevic, Andjela Milojevic, Jelena Miljkovic, Ana Divjak, Ivana Jelic, Viktorija Artinovic, Marko Spasic, Bojan 

Stojanovic, Predrag Canovic, Slobodan Jankovic. Lack of PRSS1 and SPINK1 polymorphism in Serbian acute pancreatitis 

patients. Serbian Journal of Experimental and Clinical Research 2015;16(3):201-6. M51 

 

3. Ana Divjak, Dejan Aleksic, Katarina Parezanovic Ilic. Impact of rehabilitation on health related quality of life in patients 

with hip osteoarthritis. Serbian Journal of Experimental and Clinical Research. 2017;18(2):139-44. M51 

 

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

 

 

IV   АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА 

Кандидаткиња Ана Дивјак стекла је диплому о високом образовању на Факултету медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу, где је дипломирала 16.07.2012. године са просечном оценом 9,41. Стручни назив специјалисте Физикалне 

медицине стекла је на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, 29.07.2020. године. Студент је треће године 

Докторских академских студија на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, смер Клиничка и 

експериментална хирургија, а усмени докторски испит положила је 09.11.2016. године оценом 9. Одлуком Већа за 

медицинске науке Универзитета у Крагујевцу од 30.10.2019. године, одобрена јој је тема докторске дисертације под називом 

„Процена утицаја суплементације витамина D на инфламацију, оксидациони стрес и функционалност зглоба код болесника 

са примарним остеоартритисом колена“. Др Ана Дивјак је од јула 2014. године до августа 2016. године била анганжована 

најпре у својству сарадника у настави,  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: три рада 

у научним часописима категорије М23 и три рада у научним часописима категорије М51, од којих је у једном први аутор. 

 

V МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У 

ЗВАЊЕ СВАКОГ КАНДИДАТА ПОЈЕДИНАЧНО 
На конкурс за избор једног сарадника у звању асистента за ужу научну област Физикална медицина и рехабилитација, 

пријавио се један кандидат: др Ана Дивјак. 

 

Кандидат др Ана Дивјак 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 „Процена утицаја суплементације витамина D на 

инфламацију, оксидациони стрес и функционалност зглоба код болесника са примарним остеоартритисом колена“ 

- има 3 објављена рада категорије М23 и 3 рада категорије М51 (у једном је први аутор) 

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

file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M20/raniji%20period/M23-1.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M20/raniji%20period/M23-1.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M20/raniji%20period/M23-1.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M20/raniji%20period/M23-2.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M20/raniji%20period/M23-2.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M20/raniji%20period/M23-2.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M20/raniji%20period/M23-3.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M20/raniji%20period/M23-3.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M20/raniji%20period/M23-3.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/raniji%20period/M51-1.PDF
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/raniji%20period/M51-1.PDF
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/raniji%20period/M51-1.PDF
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/raniji%20period/M51-1.PDF
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/raniji%20period/M51-2.PDF
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/raniji%20period/M51-2.PDF
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/raniji%20period/M51-2.PDF
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/raniji%20period/M51-3.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/raniji%20period/M51-3.pdf
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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 Ана Дивјак 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 Ане Дивјак 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 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 

 

___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

У Крагујевцу, 27.08.2020. године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 
9,41 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) 

3М20 

3M51/1 
ДА 

1 рад категорије М20 из научне области за коју 

се бира 
3М20 ДА 
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