
 

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 одлуке 01-5988 од 23.7.2020.г 

2. Датум и место објављивања конкурса: 

Oгласне новине „Послови“ број 892–893 од 29.7.2020.г (страна 28-29) 

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 Пародонтологија и орална медицина 

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 Радмила Обрадовић, ванредни професор за ужу научну област Пародонтологија и орална медицина 

Медицинског факултета Универзитета у Нишу, председник 

2. проф. др Ана Пејчић, ванредни професор за ужу научну област Пародонтологија и орална медицина Медицинског 

факултета Универзитета у Нишу, члан 

3. проф. др Драгана Даковић, ванредни професорза ужу научну област Орална медицина Медицинског факултета 

Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду, члан 

5. Пријављени кандидати: 

Др Момир Стевановић 

II      БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

 

1. Име, име једног родитеља и презиме: 

Момир, Зоран, Стевановић 

2. Датум и место рођења: 

23. 03. 1976, Краљево 

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 1995/1996. године, завршетак 04.07.2002. године, Универзитет у Београду, Стоматолошки факултет, 

Основне студије стоматологије, 8,97, доктор стоматологије 

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

Упис школске 2017/2018, Универзитет у Приштини, Медицински факултет, Клиничка и експериментална хирургија 

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

Трећа година студија 

6. Датум полагања усменог докторског испита и оцена: 

03.07.2020, oцена: девет 

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

„Утицај новосинтетисаних скафолда  на остеогенезу in vivo“; Датум пријаве: 26.06.2020 

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

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

Упис школске 2012/2013. године, завршетак 06.02.2018. године, Универзитет у Приштини, Медицински факултет, 

Пародонтологија и орална медицина, оцена:одличан, специјалиста Пародонтологије и оралне медицине 

9. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе: 

 

10. Педагошко искуство: 

2012-2016 – Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, истраживач сарадник за ужу научну област 

Пародонтологија и орална медицина.  

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

1. Biočanin V, Brajković D, Stevanović M, Tatić Z, Andrić M, Brković B. Decompression as an effective primary 

approach to large radicular cyst in the maxillary sinus – A case report. Vojnosanit Pregl. 2015;72(7):634-638. M23 IF 

0,355 

2. Stevanović M, Biočanin V, Nedić M, Ignjatović N. Efficacy of nanocrystalline bone substitute biphasic calcium 

phosphate/poly-DL-lactide-co-glycolide for periodontal intrabony defects filling. Vojnosanit Pregl. 2015;72(8):689-695. 

M23 IF 0,355 

 

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 звање 

1. Stevanović M, Ćirić D. Evaluation of the use of bone implants as a therapy for deep defects in the parodoncium. Ser J 

Exp Clin Res. 2014;15(2):79-82. M52 

2. Stevanović M, Biočanin V, Nedić M. The efficacy of using „Biohapel“ in the therapy of infrabony periodontal defects. 

Racionalna terapija. 2014; 6(1):1-4. M52 

 

 

 

IV   АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА 

Кандидат др Момир Стевановић је стекао диплому о високом образовању на Стоматолошком факултету Универзитета у 

Београду 04.07.2002. године. Запослен је на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу од 2012. до 2016. 

године, као истраживач-сарадник за ужу научну област Пародонтологија и орална медицина. Активно је учествовао у 

извођењу практичне наставе на студијском програму Интегрисаних академских студија стоматологије. 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 Момир Стевановић је до сада публиковао  2 рада 

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

значаја, категорије М52. 

V МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У 

ЗВАЊЕ СВАКОГ КАНДИДАТА ПОЈЕДИНАЧНО 
 

На конкурс за избор сарадника у звању асистента за ужу научну област Пародонтологија и орална медицина пријавио се 

један кандидат, др Момир Стевановић. Кандидат др Момир Стевановић 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 (8.97) 

-публиковао је као аутор и коаутор 2 рада из категорије М23 и два рада категорије М52 из научне области за коју се бира, (у 

једном раду М23 и једном раду М52 је први аутор), 

-студент је треће године Докторских академских студија и има пријављену тему докторске дисертације, 

-има положен усмени докторски испит, 

-поседује педагошко искуство, 

-специјалиста је Пародонтологије и оралне медицине 

НАПОМЕНА: Потребно је експлицитно навести да ли или не сваки кандидат појединачно испуњава услове за избор у звање. 

  

file:///E:/momir%20za%20rezanje/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M20/od%20izbora%20u%20prethodno%20zvanje%20ili%20od%20poslednjeg%20izbora%20u%20zvanje/Rad%20M23%20prvi.pdf
file:///E:/momir%20za%20rezanje/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M20/od%20izbora%20u%20prethodno%20zvanje%20ili%20od%20poslednjeg%20izbora%20u%20zvanje/Rad%20M23%20prvi.pdf
https://ezproxy.nb.rs:2443/servisi.131.html?jid=377773
https://ezproxy.nb.rs:2443/servisi.131.html?jid=377773
file:///E:/momir%20za%20rezanje/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M20/od%20izbora%20u%20prethodno%20zvanje%20ili%20od%20poslednjeg%20izbora%20u%20zvanje/Rad%20M23%20drugi.pdf
file:///E:/momir%20za%20rezanje/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M20/od%20izbora%20u%20prethodno%20zvanje%20ili%20od%20poslednjeg%20izbora%20u%20zvanje/Rad%20M23%20drugi.pdf
https://ezproxy.nb.rs:2443/servisi.131.html?jid=377773
file:///E:/momir%20za%20rezanje/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/od%20izbora%20u%20prethodno%20zvanje%20ili%20od%20poslednjeg%20izbora%20u%20zvanje/rad%20M50.pdf
file:///E:/momir%20za%20rezanje/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/od%20izbora%20u%20prethodno%20zvanje%20ili%20od%20poslednjeg%20izbora%20u%20zvanje/rad%20M50.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 Момир Стевановић испуњава све услове за избор у 

звање асистента за ужу научну област Пародонтологија и орална медицина. Комисија позитивно оцењује 

научноистраживачки, стручни и професионални допринос као и педагошку способност др Момира Стевановића и предлаже 

Наставно-научном већу Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу да утврди предлог за избор др Момира 

Стевановића у звање асистента за ужу научну област Пародонтологија и орална медицина. 

 

 

 

ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 
проф. др Радмила Обрадовић, ванредни професор за ужу научну област Пародонтологија и орална медицина Медицинског 

факултета Универзитета у Нишу, председник 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

проф. др Ана Пејчић, ванредни професор за ужу научну област Пародонтологија и орална медицина Медицинског факултета 

Универзитета у Нишу, члан 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

проф. др Драгана Даковић, ванредни професорза ужу научну област Орална медицина Медицинског факултета 

Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду,члан 

 

 

 

 

 

 

У Крагујевцу ,________________. године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 
8,97 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 
2 М23 

 

ДА 
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