
 

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 бр. 01-16332 од 18.12.2019. године, Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу  

2. Датум и место објављивања конкурса: 

       Огласне новине „Послови”, датум објављивања конкурса 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 aсистента за ужу научну област Инфективне болести 

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 Предраг Чановиh, редовни професор за ужу научну област Инфективне болести Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу, председник 

2. Проф. др Жељко Мијаиловиh, ванредни професор за ужу научну област Инфективне болести Факултета медицинских 

наука Универзитета у Крагујевцу, члан 

3. Доц. др Биљана Поповска Јовичиh, доцент за ужу научну област Инфективне болести Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу, члан 

5. Пријављени кандидати: 

      Ивана Раковић 

II      БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

 

1. Име, име једног родитеља и презиме: 

       Ивана, Радисав, Раковић 

2. Датум и место рођења: 

       12. 08. 1983. год., 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 2002/03 год. завршетак: 2009. год., Универзитет у Крагујевцу, Медицински факултет, Основне студије 

медицине, просечна оцена 8,35, доктор медицине 

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

        2011/12. год., Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Имунологија, инфекција и инфламација 

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

         Трећа година студија 

6. Датум полагања усменог докторског испита и оцена: 

         30. 10. 2013. год., оцена 8 (осам) 

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

       ,,Испитивање антимикробне и антиоксидативне активности паладијум(II) комплекса“, датум пријаве 09. 05. 2018. год. 

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: 2013. год., година завршетка: 2019. год. Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука,                              

Специјалистичке академске студије, одличан, инфектологијa, специјалиста инфектологије 

9. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе: 

        

10. Педагошко искуство: 

      2012-2013 Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу, Сарадник у настави, Инфективне болести 

      2013-2014 Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу, Сарадник у настави, Инфективне болести 

      2014-2018 Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу, Истраживач-сарадник, Инфективне болести 
     2018- Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу, Истраживач-приправник, Инфективне болести 

III ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ 

РЕЗУЛТАТИ НАУЧНОГ РАДА 

 

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

a) укупно у ранијем периоду: 1 

B. Popovska-Jovičić, P. Čanović, O. Gajović, I. Raković, Ž. Mijailović. Fever of unknown origin: Most frequent causes in 

adults patients. Vojnosanit Pregl. 2016; 73(1): 21–25. M23 IF=0,367 

б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање: 1 

Raković RI, Radojević DI, Mladenović GK, Popovska Jovičić DB, Petrović S, Čanović PP, Čomić RLJ, Čanović SP, 

Bogojeski VJ. Antimicrobial, antioxidant and DNA-binding studies of palladium(II) complexes with different chelate ligands 

containing nitrogen donor atoms. J Serb Chem Soc. 2018; 83(11): 1229-42. M23 IF=0.871 

 

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

од-до): 

a) укупно у ранијем периоду: 7 

1. Projović I, Raković I. Propisivanje lekova zasnovano na višekriterijumskom odlučivanju. Med J (Krag). 2012; 46(4): 232-6. 

M53 
2. Čanović P, Vranić A, Petrović S, Raković I, Popovska-Jovičić B, Hamzagić N. Analysis of clinical, haematological and 

biochemical parameters in  patients with infectious mononucleosis. Ser J Exp Clin Res. 2015; 16(4): 291-5. M51 

3. Rakovic I, Popovska Jovicic B, Bukonjic A, Petrovic S, Canovic P, Hamzagic N. The analysis of risk factors and clinical 

demographic Characteristics of patients with clostridium dificille Infection as well as the outcome of their treatment. Ser J 

Exp Clin Res. 2016; 17(2): 139-44. M51 

4. Nešić Lj, Popovska-Jovičić B, Raković I, Petrović S, Todorović D, Mijailović Ž. Encephalopathy response during the 

infection by the virus influenza A, H1N1. Ser J Exp Clin Res. 2016; 17(1): 71-5. M51 

5. Petrović S, Popovska-Jovičić B, Raković I, Čanović P, Nešić Lj, Petrović I. The outcome of Pneumocystis jirovecii 

pneumonia complicated with ventilator-associated pneumonia in a patient suffering from acquired immunodeficiency 

syndrome ˗ a case report. Med Pregl. 2017; 70(9-10): 319-23. M51 

6. Todorović D, Popovska-Jovičić B, Raković I, Petrović S, Janićijević K. Infekcija uzrokovana bakterijom Clostridium 

difficile. Med J (Krag). 2015; 49(1): 30-4. M52 

7. Raković I, Bukonjić A, Petrović S, Sekulić S, Ilić A, Popovska-Jovičić B. Toksični megakolon povezan sa Clostridium 

difficile infekcijom–prikaz slučaja. Med J (Krag) 2016; 50(3): 107-9. M52 

 

б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање: 1 

1. Popovska-Jovičić B, Raković I, Petrović S, Čanović P, Petrović D, Sekulić S, Jovanović I, Jovičić N. Tumor necrosis factor-

alpha as differential diagnostic marker for patients with fever of unknown origin. Ser J Exp Clin Res. 2019; 20(1): 33-8. M51 

 

 

 

IV   АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА 

 

Кандидат др Ивана Раковић у досадашњем научно истраживачком раду публиковала je као аутор и коаутор два рада у 

научним часописимa међународног значаја и осам радова у научним часописима националног значаја. Од 2012. до 2014. 

године je ангажована на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу као сарадник у настави за ужу научну 

област Инфективне болести, од 2014. године као истаживач сарадник, a од 2018. године као истаживач-приправник. Активно 

учествује у организацији и спровођењу наставе на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, на 4 студијска 

програма: Интегрисаним академским студијама медицине, Интегрисаним академским студијама стоматологије, 

Интегрисаним академским студијама фармације и Основним струковним студијама. У досадашњем раду је показала висок 

ниво професионалности, колегијалности и поседује значајно педагошко искуство. Maртa 2019. положила je специјалистички 

испит из Инфектологије на Факултету медицинских наука у Крагујевцу. Cтудент је треће године Докторских академских 

студија, има положен усмени докторски испит и пријављeну тeму докторске дисертације.  

 

V МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У 

ЗВАЊЕ СВАКОГ КАНДИДАТА ПОЈЕДИНАЧНО 
 

На конкурс за избор сарадника у звању асистента за ужу научну област Инфективне болести, пријавио се један кандидат, др 

Ивана Раковић.  

Кандидат др Ивана Раковић испуњава све услове прописане Законом о високом образовању и Статутом Факултета 

медицинских наука Универзитета у Крагујевцу јер:  

-има укупну просечну оцену већу од 8 на завршеним основним студијама,  

-публиковала је 2 рада из категорије М20 и 8 радова из категорије М50,  

-студент је треће године Докторских акаденских студија,  

-има положен усмени докторски испит и пријављeну тeму докторске дисертације 

-поседује педагошко искуство,  

-специјалиста је Инфектологије.  

 

НАПОМЕНА: Потребно је експлицитно навести да ли или не сваки кандидат појединачно испуњава услове за избор у звање. 
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file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Asistent/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/raniji%20period/M%2051-4.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Asistent/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/raniji%20period/M%2051-4.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 Унивезитета у Крагујевцу, пријављени кандидат, др Ивана Раковић, испуњава све услове за избор 

сарадника у звању асистента за ужу научну област Инфективне болести.  

 

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

Иванe Раковић, и предлаже Наставно-научном већу Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу да утврди 

предлог за избор др Иване Раковић у сарадника у звању асистента за ужу научну област Инфективне болести. 

 

 

У Крагујевцу, 22. 01. 2020. 

 

 

 

ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

 

 

 

 

 

 

1. Проф. др Предраг Чановиh, редовни професор за ужу научну област Инфективне болести Факултета медицинских 

наука у Крагујевцу, председник 

 

 

                                                                                                                               ________________________________________ 

 

 

 

 

 

2. Проф. др Жељко Мијаиловиh, ванредни професор за ужу научну област Инфективне болести Факултета 

медицинских  наука у Крагујевцу, члан 

                                   

                                                                                              

                                                                                                                                  _________________________________________ 

 

 

 

 

 

3. Доц. др Биљана Поповска-Јовичић, доцент за за ужу научну област Инфективне болести Факултета медицински 

наука 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) 

УСЛОВИ ПРЕМА  СТАТУТУ ФАКУЛТЕТА  

1. ОПШТИ УСЛОВИ Остварено Испуњава услов 

Обавезни услови 

На завршеним претходним нивоима студија укупна 

просечна оцена (најмање осам) 
8,35 ДА 

Студент треће године докторских академских 

студија са остварених 120 ЕСПБ 
Дa ДА 

Специјализација из одговарајуће области (важи само 

за клиничке предмете) 
Дa ДА 

Смисао за наставни рад 

(педагошко искуство) 
Дa 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) 

 5 M51/1 ДА 

1 рад категорије М20 из научне области за 

коју се бира 
2 M20/1 ДА 

 

 

 

 

file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Asistent/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/Diploma-Doktor%20medicine.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Asistent/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/Potvrda-Doktorske%20studije.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Asistent/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/8,%209%20MAGISTERIJUM,%20SPECIJALIZACIJA/Diploma-Specijalisticke%20studije.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/dokumentacija/UGOVOR%20O%20RADU%202018..pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Asistent/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/raniji%20period/M%2051-2.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Asistent/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M20/raniji%20period/M%2023-1.pdf

