
 

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: 

Огласне новине „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: 

Једног сарадника у звању асистента за ужу научну област Судска 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 Ивана Живановић – Мачужић, ванредни професор за ужу научну област Анатомија, Факултета 

медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, председник 

2. доц. др Милош Тодоровић, доцент за ужу научну област Судска медицина, Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу, члан 

3. проф. др Сузана Матејић, редовни професор за ужу научну област Судска медицина, Медицинског факултета у 

Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, члан 

5. Пријављени кандидати: 

др Катарина Витошевић 

II      БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

 

1. Име, име једног родитеља и презиме: 

Катарина (Михаила) Витошевић 

2. Датум и место рођења: 

09.03.1983.године, Чачак 

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 2002/03, завршетак 2009.; Универзитет у Крагујевцу; Медицински факултет; студије медицине; просечна оцена 

9,35; звање: доктор медицине 

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

Упис школске 2010/2011. године Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, медицина, Хумана репродукција 

и развој 

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

Трећа година докторских академских студија 

6. Датум полагања усменог докторског испита и оцена: 

05.02.2013.године; оцена 7 

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

Утицај формалина и парафинског блока на фрагментацију молекула ДНК у хуманим ткивима изузетих приликом извођења 

судскомедицинских обдукција; датум пријаве: 10.10.2018.године 

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

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

2014. године уписала специјализацију из Судске медицине, Факутет медицинских наука, Универзитета у Крагујевцу 
2019.године завршила специјализацију из Судске медицине, Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу, са 

завршном оценом 5. 

9. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе: 

 

10. Педагошко искуство: 

2014-2015 – сарадник у настави за ужу научну област Судска медицина, Факултет медицинских наука, Универзитет у 

Крагујевцу 

2015-2016 – сарадник у настави за ужу научну област Судска медицина, Факултет медицинских наука, Универзитет у 

Крагујевцу 

2017-2020 – истраживач приправник за ужу научну област Судска медицина, Факултет медицинских наука, Универзитет у 

Крагујевцу 
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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 

б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање: 2 

 

1. Vitosević K, Todorović M, Varljen T, Slović Z, Matić S, Todorović D. Effect of formalin fixation on pcr amplification of 

DNA isolatd from healthy autopsy tissues. Acta Histochemica, 2018; 120(8): 780-788                              M23 (IF (2018)=1.719) 

2.  Slović Ž, Vitošević K, Todorović D, Todorović M. Forensic characteristics of chest injuries among subjects who died in 

road traffic accidents. Vojnosanit Pregl. 2019; doi: 10.2298/VSP180626064S                                      М23 (IF (2018)= 0.272) 

 

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

од-до): 

a) укупно у ранијем периоду: 2 

1. Vitošević K, Todorović D, Slović Ž, Živković Zarić R, Todorović M. Forensic genetics and genotyping. Ser J Exp Clin Res. 

2019; 20 (2): 75-86                                                                                                                                                          M51 

2. Matejić S, Miletić M, Milošević M, Jakšić V, Todorović M, Vitošević K, Zarić Živković R. Perspektiva ekshumacije i 

identifikacija osoba koje se i danas vode kao nestale u oružanom sukobu na Kosovu i Metohiji 1998/99 године. Praxis 

medica. 2015; 44(3): 39-42                                                                                                                                              M52 

б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање: 4 

1. Slović Ž, Vitošević K, Živković Zarić R, Mladjenović N, Todorović M. Combined Homicide. Racionalna terapija. 2017; 

10(1): 47-52                                                                                                                                          M52 

2. Todorović D, Vitošević K, Todorović M, Slović Ž. Formalin fixation of human healthy autopsied tissues: the influence of 

type of tissue, temperature and incubation time on the quality of isolated DNA. Ser J Exp Clin Res. 2019; doi: 

10.2478/SJECR-2019-0020.                                                                                                                                            М51 

3. Slović Ž, Vitošević K, Jančić S, Matić S, Todorović M. Myocardial infarction at the patient with parathyroid adenoma. 

Materia Medica, 2017; 33 (1) 1494-1498                                                                                                                        M52 

4. Makulović S, Vitošević K, Slović Ž, Todorović M, Todorović D. Formalin fixation at low temperature provides better yield 

and integrity of dna. Med Podml 2019, 70(2):37-42                                                                                                        M52 

 

IV   АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА 

Кандидат др Катарина Витошевић је стекла диплому о високом образовању на Медицинском факултету Универзитета у 

Крагујевцу 12.06.2009. године са просечном оценом 9,35. Стручни назив специјалисте Судске медицине стекла је на 

Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, 13.11.2019. године. Студент је треће године Докторских 

академских студија на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, смер Хумана репродукција и развој. 

Усмени докторски испит је положила 05.02.2013. године. Одлуком Већа за медицинске науке Универзитета у Крагујевцу од 

10.10.2018. године, одобрена јој је тема докторске дисертације под називом „Утицај формалина и парафинског блока на 

фрагментацију молекула ДНК у хуманим ткивима изузетих приликом извођења судскомедицинских обдукција “. 

 

др Катарина Витошевић је од јануара 2014. године била ангажована најпре у својству сарадника у настави, а од 2017. године 

у својству истраживача приправника за ужу научну област Судска медицина на Факултету медицинских наука Универзитета 

у Крагујевцу. Као аутор или коаутор, објавила је 2 рада категорије М20 и 6 радoва категорије М50. 

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 Судска медицина, пријавио се један кандидат: 

др Катарина Витошевић. 

 

Кандидат др Катарина Витошевић испуњава све услове прописане Законом о високом образовању и Статутом Факултета 

медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, јер:  

- има укупну просечну оцену већу од осам на завршеним основним студијама 

- има завршену специјализацију из Судске медицине 

- студент је треће године Докторских академских студија са остварених 120 ЕСПБ 

- положила је усмени докторски испит 

- одобрена јој је тема докторске дисертације под називом називом „Утицај формалина и парафинског блока на 

   фрагментацију молекула ДНК у хуманим ткивима изузетих приликом извођења судскомедицинских обдукција “  

- има 2 објављена рада категорије М23 (у једном је први аутор) и 2 рада категорије М51 (у једном је 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 

 

На основу наведених чињеница, Комисија је закључила да према Закону о високом образовању и Статуту Факултета 

медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, пријављени кандидат др Катарина Витошевић испуњава услове за избор у 

звање асистента за ужу научну област Судска медицина.  

 

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

Катарину Витошевић у звање асистента за ужу научну област Судска медицина.  

 

 

 У Крагујевцу, 27.01.2020. године  
 

 

ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

 

 

 

 

 

 

1. проф. др Ивана Живановић – Мачужић, 
ванредни професор за ужу научну област Анатомија 

Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, председник 

 

 

____________________________________________________________ 

 

 

2. доц. др Милош Тодоровић, 
доцент за ужу научну област Судска медицина 

Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, члан 

 

 

____________________________________________________________ 

 

 

3. проф. др Сузана Матејић, 
редовни професор за ужу научну област Судска медицина 

Медицинског факултета у Приштини, са привременим седиштем у 

Косовској Митровици, 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) 
9.35 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) 

2M23/1 

2M51/1 
ДА 

1 рад категорије М20 из научне области за коју 

се бира 
2 М23 ДА 

 


