
 

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 факултета медицинских наука, Универзитета у Крагујевцу број 01-5672/2 од 19.05.2021.године 

2. Датум и место објављивања конкурса: 

26.05.2021. огласне новине „Послови“ број 901 

3. Број сарадника који се бира, звање и назив уже научне области за коју је расписан конкурс: 

Један сарадник у звању асистента за научну област Медицинске науке, ужа научну област Психијатрија 

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 Горан Михајловић, редовни професор за ужу научну област Психијатрија Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу, председник  

2. проф. др Мирјана Јовановић, редовни професор за ужу научну област Психијатрија Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу, члан  

3. доц. др Бранимир Радмановић, доцент за ужу научну област Психијатрија Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу, члан 

5. Пријављени кандидати: 

Катарина Никић Ђуричић 

II      БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

 

1. Име, име једног родитеља и презиме: 

Катарина, Драган, Никић Ђуричић 

2. Датум и место рођења: 

18.02.1976. 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:  

Школске 1995/96 уписала је, а 08.03.2004. завршила студије медицине на Медицинском факултету, Универзитет у 

Крагујевцу са просечном оценом 8,94 и стекала звање „Доктор медицине“ 

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

Школске 2009/2010 године је уписала прву годину Докторских академских студија, Факултета медицинских наука, 

Универзитета у Крагујевцу, изборно подручје Неуронауке. 

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

Трећа година студија на докторским академским студијама 

6. Датум полагања усменог докторског испита и оцена: 

Усмени докторански испит је положила 20.09.2017.године са одличном оценом. 

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: 

Школске 2009/2010.године уписује прву годину специјалистичких студија на Медицинском факултету у Крагујевцу, а 

10.07.2015.године је положила специјалистички испит из Психијатрије, са оценом одличан и стекао стручни назив 

специјалиста психијатрије. 

9. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе: 

 

10. Педагошко искуство: 

2016.-2020. Фацилитатор на Факултету медицинских наука, Универзитета у Крагујевцу, на студијском програму 

Интегрисаних академских студија медицине, ужа област Психијатрије  

 

III ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ 

РЕЗУЛТАТИ НАУЧНОГ РАДА 
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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: 2 

1. Jovicic M, Hinic D, Draskovic M, Obradovic A, Nikic-Djuricic K, Rancic N, Perkovic-Vukcevic N, Ristic-Ignjatovic D. 

Psychometric properties of the rass scale in the Serbian population. Journal of Affective Disorders (2016). Volume 189 , 134 

– 140.                                                                                                                                                                          M21  

 

2. Ignjatović Ristić D, Cohen D, Obradović A, Nikić-Đuričić K, Drašković M, Hinić.  Psychometric properties of the Glasgow 

Antipsychotic Side-effects Scale for Clozapine in Serbian inpatients and outpatients with schizophrenia or schizoaffective 

disorder. Nord J Psychiatry 2018 Feb 10;72(2):124-129. Epub 2017 Nov 10.                                                                   M22 

 

 

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 4 

1. Jakovljević M, Tetsuji Y, Chen Chia Ching, Stevanović D, Jovanović M, Nikić Djuričić K, Rančić N, Savić D, Biorac N, 

Mihajlović G, Janković S.  Cost–Effectiveness of Depressive Episode. Pharmacological Treatment Hospital Pharmacology. 

2015; 2(1):235-245                                                                                                                                                        M51 

 

2. Jovanovic M, Divnic M, Jovanovic M, Babic S, Nikic Djuricic K, Obradovic A. Changes In QTc Interval Duration Among 

Heroin Addicts On Methadone Treatment. Ser J Exp Clin Res. 2015;16(3):217-228.                                                                                                                                                                               

M51 

 

3. Djuricic  Nikic K, Draskovic M, Obradovic A, Ristic I, Ristic Ignjatovic D.  Difficulties in Preventing Repeated Genital Self 

– Mutilation. Ser J Exp Clin Res. 2016;17(3):263-266.                                     M51 

 

4. Ignjatovic Ristic D, Solujic A, Obradovic A, Nikic Djuricic K, Draskovic M, Jovic J, Rancic N, Jovicic M, Ristic I. Attitudes 

of Medical and Pharmacy Students Towards Patients Suffering from Schizophrenia. Ser J Exp Clin Res. 2017;18(1):53-60.                                                                                                                            

M52 

 

5. Ignjatović Ristić D, Lazarević J, Nikić Đuričić K. Delirijum tremens. Med. čas. 2010. 3 (15-20)                               M52 
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IV   АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА 

Кандидат др Катарина Никић Ђуричић је стекла диплому о високом на Медицинском факултету Универзитета у Крагујевцу 

08.03.2004. године са просечном оценом 8,94. Била је ангажована као фацилитатор на пословима у оквиру практичне 

наставе, на студијском програму Интегрисаних академских студија медицине, уже области Психијатрије од 2016.године до 

2020.године.  Активно је учествовала у извођењу практичне наставе као и на пословима фацилитатора током испитних 

рокова. У свом вишегодишњем раду показала је смисао за наставни рад, одговорност и савесност у обављању обавеза и 

коректно и професионално опхођење према колегама и студентима. др Катарина Никић Ђуричић је до сада публиковала 1 

рад категорије М21 и један рад категорије М22.  Поред публикација у међународним часописима, аутор и коаутор је 5 радова 

у часописима категорије М50. 

V МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У 

ЗВАЊЕ СВАКОГ КАНДИДАТА ПОЈЕДИНАЧНО 
 

На конкурс за избор сарадника у звању асистента за научну област Медицинске науке, ужа научну област Психијатрија,  
пријавио се један кандидат, др Катарина Никић Ђуричић. Кандидат др Катарина Никић Ђуричић 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 (8.94); 

• публиковала је као коаутор 2 рада из категорије М20; 

• 5 радова категорије М50;  

• студент је треће године Докторских академских студија; 

• има положен усмени докторски испит; 

• поседује педагошко искуство; 

• специјалиста је психијатрије. 

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  Катарина Никић Ђуричић испуњава све услове за 

избор у звање асистента за научну област Медицинске науке, ужа научну област Психијатрија. Комисија позитивно оцењује 

научноистраживачки, стручни и професионални допринос као и педагошку способност др Катарине Никић Ђуричић и 

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

Катарине Никић Ђуричић  у звање асистента за научну област Медицинске науке, ужа научну област Психијатрија. 

 

У Крагујевцу, 14.07.2021. године 

 

 

 

ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

 

проф. др Горан Михајловић  

редовни професор за ужу научну област Психијатрија Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, председник  

 

 

______________________________________ 

 

 

 

проф. др Мирјана Јовановић 

редовни професор за ужу научну област Психијатрија Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, члан  

 

 

______________________________________ 

 

 

 

 

доц. др Бранимир Радмановић    

доцент за ужу научну област Психијатрија 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) 

3М51/1 ДА 

1 рад категорије М20 из научне области за коју 

се бира 
2М20 ДА 
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