
 

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: 

Конкурс објављен у огласним новинама „Послови“ од 29.07.2020. 

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

Један асистент за ужу научну област Хирургија 

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 Драгче Радовановић, ванредни професор за ужу научну област Хирургија Факултета медицинских наука у 

Крагујевцу, председник 

2. доц. Др Марко Спасић, доцент за ужу научну област Хирургија Факултета медицинских наука у Крагујевцу, члан 

3. доц. Др Бојан Милошевић, доцент за ужу научну област Хирургија Факултета медицинских наука у Крагујевцу, 

члан 

4. Пријављени кандидати: 

Милош Станковић 

II      БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

 

1. Име, име једног родитеља и презиме: 

Милош, Јован Станковић 

2. Датум и месторођења: 

18.01.1978.г.,  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 1996.,, година завршетка: 2003. Медицински факултет Универзитета у Београду, основне студије медицине 

просечна оцена 9,34 (девет и 34/100), стечени академски назив:доктор медицине 

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

2012/2013. Универзитет у Крагујевцу, Факултет медициснких наука, Имунологија, инфламација и инфекција 

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

Трећа година  Докторских академских студија 

6. Датум полагања усменог докторског испита и оцена: 

04.03.2013. ,оцена 10 (десет) 

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

Имуномодулаторни цитокини у каротидној болести, Одлука број IV-03-473/29 од 15.07.2020.Већа за медицинске науке 

Универзитета у Крагујевцу 

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: 2009/10. године, година завршетка: 26.02.2015.. Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, 

специјализација из опште хирургије, оцена: одличан, специјалиста опште хирургије  
9. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе: 

 

10. Педагошко искуство: 

Факултет медицинских наука, Универзитета у Крагујевцу, сарадник у настави за ужу научну област Хирургија, 08.01.2014. – 

08.01.2015.године  
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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. Protrka Z, Mitrovic S, Arsenijevic N, Baskic D, Radosavljevic G, Stankovic M, Arsenijevic S. HER-2 expression in uterine 

cervix carcinogenesis. J BUON 2007;12(1):91-7.  M23 IF=0.600 (2009) 

2. Stankovic M, Ljujic B, Babic S, Maravic-Stojkovic V, Mitrovic S, Arsenijevic N, Radak D, Pejnovic N, Lukic ML. IL-

33/IL-33R in various types of carotid artery atherosclerotic lesions. Cytokine. 2019; 120:242-50 М22 IF=3.078 (2018) 

 

1. Остварени резултати кандидата категорије 50 (аутор(и), наслов рада, часопис, година издавања, волумен 

(број):стране од-до 

а)   укупно у ранијем периоду:  

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

1. Protrka Z, Mitrović S, Arsenijević N, Baskić D, Radosavljević G, Stanković M, Lukic G, Arsenijevic S. Expression of c-

myc proto-oncogene in premalignant and malignant uterine cervix lesions. Medicus 2007; 8(1):15-19. М52 

2. Stanković M, Ljujić B, Radak Đ, Mitrović S, Babić S, Arsenijević N, Lukić M, Pejnović N Circulating IL-10 Levels in 

Carotid Artery Disease. Ser J Exp Clin Res, 2019; 20,(1):53-63. М51 

 

 

 

IV   АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА 

Кандидат др Mиолош Станковић је стекао диплому о високом образовању на Медицинском факултету, Универзитета у 

Београду  30.09.2003.. године са просечном оценом 9,34.  Специјалистичке студије на Факултету медицинских наука, 

Универзитета у Крагујевцу завршио је 26.02.2015. године са одличним успехом и стекао звање специјалисте опште 

хирургије. Студент је треће године Докторских академских студија на Факултету медицинских наука, Универзитета у 

Крагујевцу смер Клиничка и експериментална хирургија, а сумени докторски испит је положио 04.03.2013. године са оценом 

10. Има пријављену докторску дисертацију под називом: „Имуномодулаторни цитокини у каротидној болести“. До сада је 

као аутор/коаутор објавио: два рада у научним часописима категорије М20, од којих је у једном као први аутор и два рада у 

научним часописима категорије М50, од којих је у једном први аутор.Др Милош Станковић има значајно педагошко 

искуство. Био је сарадник у настави за ужу научну област Хирургија ( од 2014.  до 2016. године, као и од 2018. до 2020.-те 

године) на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу. У том  периоду активно је био укључен у извођење 

практичне наставе на интегрисаним академским студијама медицине, стоматологије, и основних струковних студија. Према 

обавезамасе односи одговорно, практичну наставу добро припрема, теоријска знања и практичне вештине из области 

Хирургије студентима преноси разумљиво и детаљно. 

 

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 Хирургија, пријавио се један кандидат: др 

Милош Станковић 

Кандидат др Милош Станковић 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 Опште хирургије 

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

- положио је усмени докторски испит 

- пријавио је докторску дисертацију под називом: „Имуномодулаторни цитокини у каротидној болести“ 

- има 2 објављена рада категорије М20 (у једном је први аутор) и 2 рада категорије М50 (у једном је 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 Милош Станковић испуњава услове за избор 

сарадника у звању асистента за ужу научну Хирургија. 

 

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

избор др Милоша Станковића у сарадника у звању асистента за ужу научну област Хирургија. 

 

 

 

ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

 

 

 

 

 Проф. Др Драгче Радовановић, ванредни професор за ужу научну област Хирургија  

Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, председник  

 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

Доц. Др Марко Спасић, доцент за ужу научну област Хирургија  

Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, члан 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

  

 

Доц. Др Бојан Милошевић, доцент за ужу научну област Хирургија  

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) 
9,34 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) 

2 М20/1, 1М51/1  Да 

1 рад категорије М20 из научне области за коју 

се бира 
2 М20 Да 

  


