
 

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 01-16332 од 18.12.2019. године 
2. Датум и место објављивања конкурса: 

Лист „Послови“ број 861 од 25.12.2019. године 
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 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 Бранко Ристић, редовни професор за ужу научну област Хирургија Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу, председник 
2. Проф. др Драгче Радовановић, ванредни професор за ужу научну област Хирургија Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу, члан 

3. Доц. др Александар Матић, доцент за ужу научну област Хирургија Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу, члан 

5. Пријављени кандидати: 

Никола Продановић, истраживач-приправник за ужу научну област Хирургија 

II      БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

 

1. Име, име једног родитеља и презиме: 

Никола, Сретен Продановић 
2. Датум и место рођења: 

22.06.1985. 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: 2004. година; завршетак: 2010. година; Универзитет у Крагујевцу, Медицински факултет, основне студије медицине, 

просечна оцена 8.45, доктор медицине 
4. Година уписа докторских академских студија, универзитет, факултет,  научна област: 

2011. година, Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Докторске академске студије, Клиничка и 

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

Школске 2019/2020 године поново уписао трећу годину студија 
6. Датум полагања усменог докторског испита и оцена: 

4.10.2013.  године, оцена 9 (девет) 
7. Наслов докторске дисертације, датум пријаве и одбране и стечено научно звање: 

„Анализа хода пацијената након артропластике колена уз помоћ тродимензионалног система OptiTrack”, датум пријаве 

06.12.2017. 
8. Година уписа и завршетка специјалистичких, односно магистарских студија, универзитет, факултет, назив студијског 

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

Специјалистичке студије:  

Упис 2013.; завршетак: 2018. године; Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука; Специјалистичке студије из 

области Ортопедска хирургија и трауматологија; оцена:одличан, стечени стручни назив: специјалиста ортопедске хирургије 

и трауматологије 
9. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе: 

 

10. Педагошко искуство: 

2017 – даље - Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, истраживач-приправник за ужу научну област 

Хирургија 
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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: 3 

1. Pesic G, Jeremic J, Nikolic T, Zivkovic V, Srejovic I, Vranic A, Bradic J, Ristic B, Matic A, Prodanovic N, Jakovljevic V. 

Interleukin-6 as possible early marker of stress response after femoral fracture. Mol Cell Biochem. 2017;430(1-2):191-9. 

М23 IF=2,884 (2018) 
2. Stepanovic ZL, Milisavljevic SS, Prodanovic NS, Stahel PF; With expert commentary by. Open scapulothoracic 

dissociation. J Trauma Acute Care Surg. 2015;79(4):698-700.М21 IF=3,403 (2016) 
3. Petrović Savić S, Ristić B, Jovanović Z, Matić A, Prodanović N, Anwer N, Qiao L, Devedžić G. Parametric Model 

Variability Of The Proximal Femoral Sculptural Shape. Int J Prec Eng Man. 2018;19(7):1047-54.M22 IF=1,779 (2018) 
2. Остварени резултати кандидата категорије 50 (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 звањe: 2 

1. Stojanović B, Spasić M, Radosavljević I, Čanović D, Radovanović D, Praznik I, Prodanović N, Milojević A, Jelić I, Babić 

Z, Artinović V, Grubor I, Nikolić Lj, Vučićević K, Miljković J, Divjak A, Stefanović S, Janković S. Risk factors for 

development of acute necrotizing pancreatitis. Ser J Exp Clin Res. 2015;16(2):121-7М51 
2. Prodanovic N, Ristic B, Matic A, Petrovic Savic S, Devedzic G. Gait analysis of patients following totalcondylar knee 

arthroplasty. Acta chirurgica Iugoslavica. 2015;62(1):27-31М51 

IV   АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА 

Кандидат др Никола Продановић је стекао диплому о високом образовању на Медицинском факултету Универзитета у 

Крагујевцу 29.10.2010. године. Запослен је на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу од 2017. године, као 

истраживач-приправник за ужу научну област Хирургија. Активно је учествовао у извођењу практичне наставе на 

студијским програмима Интегрисаних академских студија медицине и Основним струковним студијама. У свом 

вишегодишњем раду показаo је смисао за наставни рад, одговорност и савесност у обављању обавеза и коректно и 

професионално опхођење према колегама и студентима. 

Кандидат др Никола Продановић је до сада публиковао 1 рад у часопису категорије М21, 1 рад категорије М22, и 1 рад 

категорије М23. Поред публикација у међународним часописима, аутор и коаутор је 2 рада у часописима националног 

значаја, категорије М51, при чему 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 Онкологија, пријавио се један кандидат, др 

Никола Продановић. 

Кандидат др Никола Продановић испуњава све услове прописане: 

1. Законом о високом образовању јер поседује одговарајући стручни, академски и научни назив 

2. Статутом Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу јер: 

 на завршеним претходним нивоима студија укупна просечна оцена је 8,45, 

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

 има способност за наставни и педагошки рад, 

 има 3 рада категорије М20 из научне области за коју се бира, 

 има 2 рада категорије М51, при чему је у једном раду 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 

Комисија позитивно оцењује научно-истраживачки, стручни и професионални допринос, педагошке способности и допринос 

у настави, кандидата др Николе Продановића. Комисија закључује да др Никола Продановић испуњава све услове утврђене 

Законом о високом образовању и Статутом Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за избор у звање 

сарадника у звању асистента. 

Комисија предлаже Наставно-научном већу Факултета медицинских наука у Крагујевцу да изабере др Николу Продановића 

у звање асистента за ужу научну област Хирургија. 

 

 

У Крагујевцу, 21.01.2020. 

 

ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

 

 

Проф. др Бранко Ристић,  

редовни професор за ужу научну област Хирургија  

Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, председник 

 

______________________________________ 

 

 

 

Проф. др Драгче Радовановић,  

ванредни професор за ужу научну област Хирургија  

Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, члан 

 

______________________________________ 

 

 

 

Доц. др Александар Матић,  

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) 
Да 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) 

3 М20, 2 М51/1 ДА 

1 рад категорије М20 из научне области за коју 

се бира 
3 М20 ДА 

 

file:///C:/Users/O.Milovanovic/Downloads/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/diploma%20DM%20Nikola%20Prodanović.pdf
file:///C:/Users/O.Milovanovic/Downloads/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/Potvrda%20-%20doktorske.pdf
file:///C:/Users/O.Milovanovic/Downloads/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/8,%209%20MAGISTERIJUM,%20SPECIJALIZACIJA/diploma%20spec%20NP.pdf
file:///C:/Users/O.Milovanovic/Downloads/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/10.%20PEDAGOSKO%20ISKUSTVO/ugovor%20pedagoško%20iskustvo.pdf

