
 

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 расписивањуконкурса, орган и датум доношења одлуке: 

Одлука Декана Факултета медицинских наука у Крагујевцу број 01-11499/2 од 18.10.2022. године 

2. Датум и место објављивања конкурса: 

Огласне новине ПОСЛОВИ од 26.10.2022. 

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 Слободан Милисављевић, редовни професор за ужу научну област Хирургија Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу, председник 

2. Проф. др Драгче Радовановић, редовни професор за ужу научну област Хирургија Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу, члан 

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

Крагујевцу, члан 

5. Пријављени кандидати: 

Др Ана Луковић 

II      БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

 

1. Име, име једног родитеља и презиме: 

Ана, Зоран,  Луковић 

2. Датум и место рођења: 

13.02.1991. 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:  

Година уписа 2010. Година завршетка:2016., Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Интегрисане 

академске студије медицине; 9,37 (девет, тридесет и седам),стечени академски назив: доктор медицине 

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

Година уписа: 2016., Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Докторске академске студије, смер: ИП9 

Клиничка и експериментална хирургија 

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

Трећа годинa докторских академских студија 

6. Датум полагања усменог докторског испита и оцена: 

14.09.2018. године; оцена 10(десет) 

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

Утицај мутације егзона FLCN гена, концентрација фоликулина и phospho-s6 протеина на настанак примарног спонтаног 

пнеумоторакса, датум пријаве: 25.11.2020. 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: 

Година уписа: 2017.; Година завршетка: 2022.; Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Специјалистичке 

студије, Грудна хирургија; Оцена: Одличан успех; Специјалиста грудне хирургије 

9. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе: 

 

10. Педагошко искуство: 

1. Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу, фацилитатор за обављање послова у оквиру практичне 

наставе за ужу научну област Анатомија школске 2016/2017. године 

2. Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу, фацилитатор за обављање послова у оквиру практичне 

наставе за ужу научну област Анатомија за зимски семестар школске 2017/2018. године 

3. Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу, фацилитатор за обављање послова у оквиру практичне 

наставе за ужу научну област Анатомија за летњи семестар школске2017/2018. године 

4. Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу, фацилитатор за обављање послова у оквиру практичне 

наставе за ужу научну област Хирургија за зимски семестар школске 2018/2019. године 

../../../../Downloads/I%20PODACI%20O%20KONKURSU%20KOMISIJI%20I%20KANDIDATIMA/1,%202%20i%203.%20ODLUKA%20O%20RASPISIVANJU%20I%20KONKURS/Odluka%20o%20raspisivanju%20konkursa%20od%2026102022(s).pdf
../../../../Downloads/I%20PODACI%20O%20KONKURSU%20KOMISIJI%20I%20KANDIDATIMA/1,%202%20i%203.%20ODLUKA%20O%20RASPISIVANJU%20I%20KONKURS/POSLOVI%20(2).pdf
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../../../../Downloads/I%20PODACI%20O%20KONKURSU%20KOMISIJI%20I%20KANDIDATIMA/4.%20ODLUKA%20O%20FORMIRANJU%20KOMISIJE/komisija.pdf
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../../../../Downloads/I%20PODACI%20O%20KONKURSU%20KOMISIJI%20I%20KANDIDATIMA/5.%20PRIJAVLJENI%20KANDIDATI/prijava%20na%20konkurs.pdf
../../../../Downloads/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/1%20i%202.%20IZVOD%20IZ%20MATICNE%20KNJIGE/Izvod%20iz%20matične%20knjige%20overen%20Ana%20Luković.pdf
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5.           Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу, фацилитатор за обављање послова у оквиру практичне 

наставе за ужу научну област Хирургија за летњи семестар школске2018/2019. године 

6. Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу, фацилитатор за обављање послова у оквиру практичне 

наставе за ужу научну област Хирургија школске 2019/2020. годину 

7.       Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу, фацилитатор за обављање послова у оквиру практичне 

наставе за ужу научну област Хирургија школске 2020/2021. годину 
8. Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу, сарaдник у настави за ужу научну област Хирургија од 

12.01.2021. и даље 

9.           Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу, сарадник у настави за ужу научну област Хирургија од 

12.01.2022. и даље 
10. Универзитетски клинички центар Крагујевац, Центар за грудну хирургију 

 

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 1 
1. Zivic M, Vasovic M, Acovic A, Lukovic A, Zivanovic-Macuzic I, Velickovic M and Kanjevac T. Assessment of accessory 

mental foramne using cone-beam computed tomography ant its clinical relevance, J Anat Soc India 2020; 69:91-6. M23 

IF=0.329 (2021) 

 

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

 

 

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

стране од-до): 

b) укупно у ранијем периоду 1 
1. Lukovic A, Arsenijevic M, Milisavljevic S, Stojkovic D, Mrvic S and Radovanovic D. Cystic lesions of anterior 

mediastinum: case report. Ser J Exp Clin Res 2018; doi: 10.2478/sjecr-2018-0061. M51 

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

 

 

IV   АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА 

Кандидат др Ана Луковић је стекла диплому о високом образовању на Факултету медицинских наука, Универзитета у 

Крагујевцу 20.07.2016. године са просечном оценом 9.37.  Студент је треће године Докторских академских студија на 

Факултету медицинских наука, Универзитета у Крагујевцу, смер Клиничка и експериментална хирургија, а усмени 

докторски испит је положила14.09.2018. године са оценом 10. 25.11.2020. године је пријавила докторску дисертацију под 

називом „Утицај мутације егзона FLCN гена, концентрација фоликулина и phospho-s6 протеина на настанак примарног 

спонтаног пнеумоторакса“. Дана 30.06.2022. године је положила специјалистички испит из Грудне хирургије, на Факултету 

медицинских наука, чиме је стекла звање специјалиста грудне хирургије. Др Ана Луковић има један рад објављен у научним 

часописима категорије М20 и један рад објављен у начном часопису категорије М50 где је и први аутор. 

 

../../../../Downloads/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/10.%20PEDAGOSKO%20ISKUSTVO/peti%20ugovor.pdf
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../../../../Downloads/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/10.%20PEDAGOSKO%20ISKUSTVO/sedmi%20ugovor.pdf
../../../../Downloads/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/10.%20PEDAGOSKO%20ISKUSTVO/sedmi%20ugovor.pdf
../../../../Downloads/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/10.%20PEDAGOSKO%20ISKUSTVO/ugovor%20o%20radu%20med%20fak.pdf
../../../../Downloads/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/10.%20PEDAGOSKO%20ISKUSTVO/ugovor%20o%20radu%20med%20fak.pdf
../../../../Downloads/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/10.%20PEDAGOSKO%20ISKUSTVO/ugovor%20o%20radu%202.pdf
../../../../Downloads/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/10.%20PEDAGOSKO%20ISKUSTVO/ugovor%20o%20radu%202.pdf
../../../../Downloads/Ukc%20Kragujevac.pdf
../../../../Downloads/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M20/od%20izbora%20u%20prethodno%20zvanje%20ili%20od%20poslednjeg%20izbora%20u%20zvanje/M23.pdf
../../../../Downloads/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M20/od%20izbora%20u%20prethodno%20zvanje%20ili%20od%20poslednjeg%20izbora%20u%20zvanje/M23.pdf
https://kobson.nb.rs/servisi.131.html?jid=372270
https://kobson.nb.rs/servisi.131.html?jid=372270
../../../../Downloads/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/od%20izbora%20u%20prethodno%20zvanje%20ili%20od%20poslednjeg%20izbora%20u%20zvanje/M51.pdf
../../../../Downloads/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/od%20izbora%20u%20prethodno%20zvanje%20ili%20od%20poslednjeg%20izbora%20u%20zvanje/M51.pdf
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V МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У 

ЗВАЊЕ СВАКОГ КАНДИДАТА ПОЈЕДИНАЧНО 
 

Кандидат др Ана Луковић 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 

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

-положила је усмени докторски испит 

-пријавила је докторску дисертацију под називом „Утицај мутације егзона FLCN гена, концентрација фоликулина и phospho-

s6 протеина на настанак примарног спонтаног пнеумоторакса“ 

-положила је специјалистички испит чиме је стекла звање специјалиста грудне хирургију 

-има један рад објављен у научним часописима категорије М23 и један рад у научним часописима категорије М51 

-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 увида у конкурсну документацију која је достављена уз пријаву на конкурс Факултету медицинских наука, као и 

на основу постигнутих резултата у досадашњем стручном, професионалном и научно истраживачком раду, Kомисија 

закључује да пријављени кандидат др Ана Луковић испуњава све услове прописане Законом о високом образовању и 

Статутом Факултета медицинских наукаУниверзитета у Крагујевцу за избор у звање асистент.  

 

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

за избор др Ане Луковић у звање асистент за ужу научну област Хирургија. 

 

У Крагујевцу, 16.11.2022. године 

 

ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

 

 

Проф. др Слободан Милисављевић, редовни професор за ужу научну област Хирургија Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу, председник 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 

 

 

Проф. др Драгче Радовановић, редовни професор 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) 
9,37 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) 

  

1 рад категорије М20 из научне области за коју 

се бира 
1М20 ДА 

 


