
 

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, од 17.05.2022. године, број 01-5822/2 

2. Датум и место објављивања конкурса: 

25.05.2022. године, огласни лист "Послови" број 988 

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

Један сарадник у звању асистента за научну област Медицинске науке, ужа научна област Гинекологија и акушерство 

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 Мирјана Варјачић, редовни професор за ужу научну област Гинекологија и акушерство Факултета 

медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, председник 

2. Доц. др Горан Бабић, доцент за ужу научну област Гинекологија и акушерство Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу, члан 

3. Доц. др Петар Арсенијевић, доцент за ужу научну област Гинекологија и акушерство Факултета медицинских 

наука Универзитета у Крагујевцу, члан 

5. Пријављени кандидати: 

Никола Јовић 

II      БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

 

1. Име, име једног родитеља и презиме: 

Никола, Драгиша, Јовић 

2. Датум и место рођења: 

06. септембар 1987. 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:  

2006. година, 2012. година, Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука у Крагујевцу, Интегрисане академске 

студије медицине, 9.47, доктор медицине 

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

2013. година, Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука у Крагујевцу, Хумана репродукција и развој 

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

Трећа година Докторских академских студија 

6. Датум полагања усменог докторског испита и оцена: 

28.09.2015. године, оцена 9 (девет) 

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

“Повезаност експресије интерлеукина 1 и интерлеукина 33 са исходом хориоамнионитиса”, Одлуком број IV-03-1032/20 од 

08.11.2017. године Веће за медицинске науке Универзитета у Крагујевцу дало је сагласност на Извештај Комисије о оцени 

научне заснованости кандидата Николе Јовића 

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

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

2015. година, 2019. година, Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука у Крагујевцу, Гинекологија и 

акушерство, оцена – одличан (5), Гинекологија и акушерство, специјалиста гинекологије и акушерства 

9. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе: 

 

10. Педагошко искуство: 

- 2014/2015. Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу, сарадник у настави за ужу научну област 

Гинекологија и акушерство 

- 2015/2016. Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу, сарадник у настави за ужу научну област 

Гинекологија и акушерство 

- 2016/2019. Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу, истраживач приправник за ужу научну област 

Гинекологија и акушерство 

- 2019/2022. Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу, асистент за ужу научну област Гинекологија и 

акушерство 
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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: 4 

 

1. Protrka Z, Arsenijevic P, Jovic N, Zivanovic S, Djuric J, Dimitrijevic A. A case of uterine torsion in term pregnancy 

associated with placental abruption and intrauterine fetal demise. Clin Exp Obstet Gynecol. 2018; 15(2):287-289. M23, IF 

(2016)=0.490 

2. Protrka Z, Dimitrijevic A, Jovic N, Kastratovic T, Djuric J, Nedovic J, Zivanovic S, Vujic A, Drakulic SM, Djonovic N, 

Arsenijevic P. Expression analysis of the Beclin-1 in premalignant and malignant tissues of the uterine cervix. Clin Exp 

Obstet Gynecol. 2018; 39(6):915-920. M23, IF (2016)=0.490 

3. Šošić GM, Jović N, Rakić B, Dimitirjević A, Varjačić M. Association between inherited thrombophilia in pregnancy and 

micronucleus frequency in peripheral blood lymphocytes. Balkan J Med Genet. 2017; 20(2):1-8. M23, IF (2017)=0.527 

4. Djukic SM, Lekovic D, Jovic N, Varjacic M. Unnecessary Hysterectomy due to Menorrhagia and Disorders of Hemostasis: 

An Example of Overuse and Excessive Demand for Medical Services. Front Pharmacol. 2016; 23;7:507. M21а, IF 

(2016)=4.400 

 

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

 

1. Joksimovic Jovic J, Jovic N, Sretenovic J, Zivkovic V, Nikolic M, Rudic J, Milošević V, Ristić N, Andric K, Dimkic Tomic 

T, Milicic B, Jakovljevic V. Normotensive rats with PCOS exhibit the hypertensive pattern: focus on oxidative stress. 

Reproduction. 2021; 9;163(1):11-21. doi: 10.1530/REP-21-0219. M21, IF (2021)=4.510 

2. Joksimovic Jovic J, Sretenovic J, Jovic N, Rudic J, Zivkovic V, Srejovic I, Mihajlovic K, Draginic N, Andjic M, Milinkovic 

M, Milosavljevic Z, Jakovljevic V. “Cardiovascular Properties of the Androgen-Induced PCOS Model in Rats: The Role of 

Oxidative Stress.” Oxidative medicine and cellular longevity vol. 2021; 2021: 8862878. doi:10.1155/2021/8862878. M21, 

IF (2021)=6.543 

 

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. Andrić B, Arsenijević P, Jović N, Arsenijević N, Protrka Z. Juvenile type granulosa cell tumor. Ser Ј Exp Clin Res 2018; 

19(4):389-392. M51 

2. Dimitrijević A, Protrka Z, Jović N, Arsenijević P. Efficacy of genital Chlamidiae trachomatis treatment in women of 

reproductive age. Ser Ј Exp Clin Res. 2018; 19(2):151-157. M51 

3. Jovic N, Varjacic M, Nenadovic Zivanovic A. Characteristics of pregnancy, delivery and postpartum period in pregnant 

women with diagnosed gestational diabetes mellitus. Ser Ј Exp Clin Res. 2016; 17(2):133-137. M51 

 

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

1. Šošić GM, Sretenović S, Radivojević D, Jović N, Varjačić M. The Impact of the Gene Variants FV Leiden, FII G20210A, 

MTHFR C677T and PAI-1 4G/5G on Pregnancy Loss in Women from Central Serbia. Ser Ј Exp Clin Res. 2020; 21(1):19-

25. M51 

2. Varjačić M, Jović N. The chorioamnionitis – still an enigma in perinatology. Ser Ј Exp Clin Res 2021; DOI: 10.2478/sjecr-

2021-0007. M51 

3. Rakić D, Jović N, Bićanin Ilić M, Dimitrijević A, Đorđevic O, Vulović T, Andrić K, Joksimović Jović J. Challenges in 

establishing the relevant model of polycystic ovary syndrome in rats – a mini review. Ser Ј Exp Clin Res 2021; DOI: 

10.2478/sjecr-2021-0034. M51 
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IV   АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА 

 
Кандидат др Никола Јовић у досадашњем научно-истраживачком раду аутор је и коаутор 18 радова, и то у: 

- 6 радова категорије М20 (три рада категорије М21 и три рада категорије М23),  

- 6 радова категорије М30 (М34) и  

- 6 радова категорије М50 (М51, у два рада водећи аутор).  

Од 2014. године запослен је као сарадник у настави, од 2016. године као истраживач приравник, а од 2019. године као 

асистент за ужу научну област Гинекологија и акушерство, Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, где 

активно учествује у извођењу практичне наставе на Интегрисаним академским студијама медицине и Основним струковним 

студијама. 

Студент је треће године Докторских академских студија. Има пријављену тему докторске дисертације из области Хумана 

репродукција и развој, на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу.  

Од априла 2019. године је специјалиста Гинекологије и акушерства 

 

V МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У 

ЗВАЊЕ СВАКОГ КАНДИДАТА ПОЈЕДИНАЧНО 
 

На конкурс за избор сарадника у звање асистента за ужу научну област Гинекологија и акушерство, пријавио се један 

кандидат: 

 

1. др Никола Јовић - досадашњи асистент на Катедри за гинекологију и акушерство, Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу 

 

Кандидат др Никола Јовић испуњава све услове прописане : 

1. Законом о високом образовању 

2. Статутом Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, јер: 

 

• има укупну оцену већу од 8 на завршеним основним студијама (9,47); 

• публиковао је 6 радова у научним часописима категорије М20; 

• публиковао је 6 радова у научним часописима категорије М30; 

• публиковао је 6 радова у научним часописима категорије М50, у два рада водећи аутор; 

• специјалиста је гинекологије и акушерства; 

• студент је треће године Докторских академских студија; 

• има положен усмени докторски испит; 

• има пријављену тему докторске дисертације; 

• поседује 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 

 

 

 

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

медицинских наука Унверзитета у Крагујевцу, пријављени кандидат, др Никола Јовић, испуњава све услове за избор у 

звање асистента за ужу научну област Гинекологија и акушерство. 

Комисија позитивно оцењује научно истраживачки, стручни и професионални допринос, педагошку способност и допринос 

у настави др Николе Јовића, и предлаже Наставно-научном већу Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу, да утврди предлог за избор др Николе Јовића, у звање асистента за ужу научну област Гинекологија и 

акушерство. 

 

 

У Крагујевцу, 27.06.2022. године. 

 

 

 

ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

 

 

 

Проф. др Мирјана Варјачић  

редовни професор за ужу научну област Гинекологија и акушерство  

Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, председник 

 

 

 

__________________________________________________ 

 

 

Доц. др Горан Бабић  

доцент за ужу научну област Гинекологија и акушерство  

Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, члан 

 

 

 

__________________________________________________ 

 

 

 

Доц. др Петар Арсенијевић 

доцент за ужу научну област Гинекологија и акушерство  

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 (ПOНОВНИ ИЗБОР) 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 

 Остварено Испуњава услов 

Обавезни услови 

На завршеним претходним нивоима студија 

укупна просечна оцена (најмање осам) 
9.47 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 

Обавезни услови 

1 рад категорије М20 из научне области за коју се 

бира, публикован у претходном изборном 

периоду 

2М20 ДА 

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) 

6М20 

6М51/2 
ДА 

1 рад категорије М20 из научне области за коју се 

бира 
6М20 ДА 

 


