
 

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 01-3249 од 24.03.2021. године 

2. Датум и место објављивања конкурса: 

31.03.2021. године, Огласне новине ПОСЛОВИ, број 927. 

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 Протетика 

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 Јелена Тодић, ванредни професор за ужу научну област Стоматолошка протетика Медицинског факултета, 

Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, председник 

2. Доц. др Радивоје Радосављевић, доцент за ужу научну област Стоматолошка протетика Медицинског факултета, 

Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, члан 

3. Доц. др Марко Милосављевић, доцент за ужу научну област Протетика Факултета медицинских наука Универзитета 

у Крагујевцу, члан 

 

5. Пријављени кандидати: 

Дејан Здравковић 

II      БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

 

1. Име, име једног родитеља и презиме: 

Дејан, Славољуб Здравковић 

2. Датум и место рођења: 

14.03.1991.године, Јагодинa 

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 2010, завршетак 2015. година, Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Интегрисане академске 

студије стоматологије; просечна оцена - 8.66; звање - доктор стоматологије. 

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

2015 година; Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Истраживања у стоматологији. 

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

Трећа година на докторским академским студијама. 

6. Датум полагања усменог докторског испита и оцена: 

 06.09.2018. године, оцена 8. 

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

 

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 специјалистичких студија: 2017. године., завршетак 2021. године, Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских 

наука, стоматолошка протетика.,  одличан, звање: специјалиста стоматолошке протетике. 

9. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе: 

 

10. Педагошко искуство: 

1.Факултет медицинских наука, Универзитета у Крагујевцу, фацилитатор за ужу научну област Стоматолошка протетика у 

зимском семестру 2015/2016 године почев од 30.09.2015. године. 

2.Факултет медицинских наука, Универзитета у Крагујевцу, фацилитатор за ужу научну област Стоматолошка протетика-

претклиника у летњем семестру 2015/2016 године почев од 10.02.2016. године 

3.Факултет медицинских наука, Универзитета у Крагујевцу, фацилитатор за ужу научну област Стоматолошка протетика-

претклиника у зимском семестру 2016/2017 године почев од 11.10.2016. године 

4.Факултет медицинских наука, Универзитета у Крагујевцу, Сарадник у настави за ужу научну област Протетика 2016/2017 
године почев од 21.11.2016. године. 

file:///E:/%23izveštaji,%20mejlovi,%20knjizice,%20silabusi/ZA%20POSAO/ZA%20POSAO%202018/Izvestaj/OBRAZAC%204/I%20PODACI%20O%20KONKURSU%20KOMISIJI%20I%20KANDIDATIMA/1,%202%20i%203.%20ODLUKA%20O%20RASPISIVANJU%20I%20KONKURS/Odluka%20o%20raspisivanju%20konkursa%20od%2031012018.pdf
file:///D:/!KPP/2021/0426/MP/I%20PODACI%20O%20KONKURSU%20KOMISIJI%20I%20KANDIDATIMA/1,%202%20i%203.%20ODLUKA%20O%20RASPISIVANJU%20I%20KONKURS/Konkurs.pdf
file:///D:/!KPP/2021/0426/MP/I%20PODACI%20O%20KONKURSU%20KOMISIJI%20I%20KANDIDATIMA/1,%202%20i%203.%20ODLUKA%20O%20RASPISIVANJU%20I%20KONKURS/Odluka.pdf
I%20PODACI%20O%20KONKURSU%20KOMISIJI%20I%20KANDIDATIMA/4.%20ODLUKA%20O%20FORMIRANJU%20KOMISIJE
I%20PODACI%20O%20KONKURSU%20KOMISIJI%20I%20KANDIDATIMA/4.%20ODLUKA%20O%20FORMIRANJU%20KOMISIJE
I%20PODACI%20O%20KONKURSU%20KOMISIJI%20I%20KANDIDATIMA/4.%20ODLUKA%20O%20FORMIRANJU%20KOMISIJE
I%20PODACI%20O%20KONKURSU%20KOMISIJI%20I%20KANDIDATIMA/4.%20ODLUKA%20O%20FORMIRANJU%20KOMISIJE
I%20PODACI%20O%20KONKURSU%20KOMISIJI%20I%20KANDIDATIMA/4.%20ODLUKA%20O%20FORMIRANJU%20KOMISIJE
I%20PODACI%20O%20KONKURSU%20KOMISIJI%20I%20KANDIDATIMA/4.%20ODLUKA%20O%20FORMIRANJU%20KOMISIJE
I%20PODACI%20O%20KONKURSU%20KOMISIJI%20I%20KANDIDATIMA/5.%20PRIJAVLJENI%20KANDIDATI/Prijava%20na%20konkurs.pdf
II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/1%20i%202.%20IZVOD%20IZ%20MATICNE%20KNJIGE/Dejan%20Zdravkovic.pdf
II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/1%20i%202.%20IZVOD%20IZ%20MATICNE%20KNJIGE/Dejan%20Zdravkovic.pdf
II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/Diploma%20IASS.pdf
II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/Diploma%20IASS.pdf
II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/potvrda%20DAS%20DZ.pdf
II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/potvrda%20DAS%20DZ.pdf
II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/potvrda%20DAS%20DZ.pdf
II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/8,%209%20MAGISTERIJUM,%20SPECIJALIZACIJA/Uverenje%20o%20zavrsenoj%20specijalizaciji.pdf
II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/10.%20PEDAGOSKO%20ISKUSTVO/ugovor%20o%20facilitiranju%201.pdf
II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/10.%20PEDAGOSKO%20ISKUSTVO/ugovor%20o%20facilitiranju%201.pdf
II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/10.%20PEDAGOSKO%20ISKUSTVO/ugovor%20o%20facilitiranju%202.pdf
II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/10.%20PEDAGOSKO%20ISKUSTVO/ugovor%20o%20facilitiranju%202.pdf
II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/10.%20PEDAGOSKO%20ISKUSTVO/ugovor%20o%20facilitiranju%203.pdf
II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/10.%20PEDAGOSKO%20ISKUSTVO/ugovor%20o%20facilitiranju%203.pdf
II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/10.%20PEDAGOSKO%20ISKUSTVO/Saradnik%20u%20nastavi%201.pdf
II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/10.%20PEDAGOSKO%20ISKUSTVO/Saradnik%20u%20nastavi%201.pdf
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5.Факултет медицинских наука, Универзитета у Крагујевцу, Сарадник у настави за ужу научну област Протетика 2017/2018 

године почев од 21.11.2017. године. 

6. Факултет медицинских наука, Универзитета у Крагујевцу, Истраживач приправник за ужу научну област Протетика 

2017/2018 године почев од 31.01.2019. године. 

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: 1 

1. Milojevic-Samanovic A, Zdravkovic D, Velickocic S, Jovanovic M, Milosavljevic M. Non-invasive Approach in the  

   Treatment of Temporomandibular Joint Osteoarthritis.  Srp Arh Celok Lek. 2021 Jan-Feb;149(1-2):97-101  M23 

IF(2019)=0,142 

 

 

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

од-до): 

a) укупно у ранијем периоду: 1 

1. Kanjevac T, Sekulic M, Radovic M, Vlaskovic A, Acovic A, Zdravkovic D, Milosavljevic Z. Cytotoxic effects of three  

different oral antiseptic solutions on epithelial cells of buccal mucosa. Mediterr J Bio, 2017;1(5):190-196. М52 

 
б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање: 3 

1. Zdravkovic D, Milosavljevic M, Stojic V, Kanjevac T. Epidemiological Survey of Dental Prosthetic Restorations in Central    

Serbian Population. Timočki medicinski glasnik. 2018;43(4):161-169. M51 

 

2. Papic M, Papic M, Vuletic M, Zdravkovic D, Misic A, Zivanovic S. Complicated Root Canal Morphology of Permanent 

Mandibular Lateral Incisors is Associated with the Presence of a Second Mesiobuccal Canal in Permanent Maxillary First 

Molars. Ser J Exp Clin Res. 2019; Doi: 10.2478/sjecr-2019-0048. M51 

 

3. Milosavljevic M, Jovanovic M, Zdravkovic D, Todic J, Eric J. Prosthodontic Rehabilitation of Patients With Double  Crown 

and Locator Attachment - Retained Overdentures Supported by a Combination of Natural Tooth and Strategic Implants: Case 

Series. Ser J Exp Clin Res. 2019; Doi: 10.2478/sjecr-2019-0038. M51 

         

 
 

 

 

 

IV   АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА 

Кандидат др Дејан Здравковић је стекао диплому о високом образовању на Факултету медицинских 

наука Универзитета у Крагујевцу 27.06.2015. године. Запослен је на Факултету медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу од 2016. године, са тренутним звањем истраживач-приправник за ужу 

научну област Протетика. 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 Дејан Здравковић је до сада публиковао 1 рад категорије 

М23. Поред публикација у међународним часописима, аутор и коаутор је 3 рада у часописима 

категорије М51 и једног рада у часопису категорије М52. 

V МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У 

ЗВАЊЕ СВАКОГ КАНДИДАТА ПОЈЕДИНАЧНО 

II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/10.%20PEDAGOSKO%20ISKUSTVO/Saradnik%20u%20nastavi%202.pdf
II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/10.%20PEDAGOSKO%20ISKUSTVO/Saradnik%20u%20nastavi%202.pdf
II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/10.%20PEDAGOSKO%20ISKUSTVO/Istrazivac%20pripravnik.pdf
II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/10.%20PEDAGOSKO%20ISKUSTVO/Istrazivac%20pripravnik.pdf
III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M20/od%20izbora%20u%20prethodno%20zvanje%20ili%20od%20poslednjeg%20izbora%20u%20zvanje/M23.pdf
III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M20/od%20izbora%20u%20prethodno%20zvanje%20ili%20od%20poslednjeg%20izbora%20u%20zvanje/M23.pdf
https://ezproxy.nb.rs:2058/servisi.131.html?jid=384966
III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/raniji%20period/M51.pdf
III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/raniji%20period/M51.pdf
III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/od%20izbora%20u%20prethodno%20zvanje%20ili%20od%20poslednjeg%20izbora%20u%20zvanje/M51%20-%201.pdf
III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/od%20izbora%20u%20prethodno%20zvanje%20ili%20od%20poslednjeg%20izbora%20u%20zvanje/M51%20-%201.pdf
III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/od%20izbora%20u%20prethodno%20zvanje%20ili%20od%20poslednjeg%20izbora%20u%20zvanje/M51%20-%202.pdf
III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/od%20izbora%20u%20prethodno%20zvanje%20ili%20od%20poslednjeg%20izbora%20u%20zvanje/M51%20-%202.pdf
III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/od%20izbora%20u%20prethodno%20zvanje%20ili%20od%20poslednjeg%20izbora%20u%20zvanje/M51%20-%202.pdf
III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/od%20izbora%20u%20prethodno%20zvanje%20ili%20od%20poslednjeg%20izbora%20u%20zvanje/M51%20-%203.pdf
III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/od%20izbora%20u%20prethodno%20zvanje%20ili%20od%20poslednjeg%20izbora%20u%20zvanje/M51%20-%203.pdf
III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/od%20izbora%20u%20prethodno%20zvanje%20ili%20od%20poslednjeg%20izbora%20u%20zvanje/M51%20-%203.pdf
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На конкурс за избор сарадника у звању асистента за ужу научну област Протетика пријавио се један 

кандидат, др Дејан Здравковић. Кандидат др Дејан Здравковић 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 (8.66) 

▪ публиковао је као коаутор  1 рад из категорије М23 

▪ 3 рада категорије М51 и 1 рад категорије М52 из научне области за коју се бира, (у једном раду 

М51 је први аутор) 

▪ студент је треће године Докторских академских студија 

▪ има положен усмени докторски испит 

▪ поседује педагошко искуство 

▪ специјалиста је Стоматолошке протетике 

 
 

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 Унивезитета у Крагујевцу, пријављени кандидат, др Дејан Здравковић 

испуњава све услове за избор у звање асистента за ужу научну област Протетика. Комисија позитивно 

оцењује научноистраживачки, стручни и професионални допринос као и педагошку способност др 

Дејана Здравковића и предлаже Наставно-научном већу Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу да утврди предлог за избор др Дејана Здравковића у звање асистента за ужу научну област 

Протетика. 

 
 

 

ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

 

 

Проф. др Јелена Тодић, ванредни професор за ужу научну област Стоматолошка протетика 

Медицинског факултета, Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској 

Митровици, председник 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Доц. др Радивоје Радосављевић, доцент за ужу научну област Стоматолошка протетика 

Медицинског факултета, Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској 

Митровици, члан 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Доц. др Марко Милосављевић, доцент за ужу научну област Протетика Факултета медицинских 

наука Универзитета у Крагујевцу, 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) 
8,66 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) 

1М20, 3М51/1 ДА 

1 рад категорије М20 из научне области за 

коју се бира 
1М20 ДА 

 

 


