
 

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 01-13117/2 од 17.11.2021. 

2. Датум и место објављивања конкурса: 

24.11.2021. лист „Послови“ број 961 

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 Вештина комуникације 

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 Владимир Јањић, ванредни професор за ужу научну област Психијатрија Факултета медицинских наука у 

Крагујевцу, председник 

2. проф. др Драгана Игњатовић Ристић, редовни професор за ужу научну област Психијатрија Факултета медицинских 

наука у Крагујевцу, члан 

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

члан 

5. Пријављени кандидати: 

       др Милан Ђорђић 

II      БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

 

1. Име, име једног родитеља и презиме: 

Милан, Драган Ђорђић 

2. Датум и место рођења: 

16.10.1994, Ваљево, Србија 

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 2013/2014. године, година завршетка: 2019. година, Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских 

наука, Интегрисане академске студије медицине, просечна оцена: 8,49, доктор медицине. 

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

Година уписа 2019. , Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, изборно подручје – Неуронауке 

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

        Школске 2021-2022 уписана трећа година студија 

6. Датум полагања усменог докторског испита и оцена: 

        31. 10. 2021. године; оцена: 10 (десет) 

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: 

 

9. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе: 

 

10. Педагошко искуство: 

2020. (летњи семестар школске 2019/2020), Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу, фацилитатор за ужу 

научну област Физикална медицина и рехабилитација  

2020. - 2021, (школска 2020/2021), Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу, фацилитатор за ужу научну 
област Физикална медицина и рехабилитација 

01.03.2021. – даље - Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу, сарадник у настави за ужу научну област 

Вештина комуникације 

III ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ 

РЕЗУЛТАТИ НАУЧНОГ РАДА 

 

file:///F:/Milan%20Djordjic%20asistent%20final/Подаци%20о%20конкурсу,%20комисији%20и%20кандидатима/Odluka%20o%20raspisivanju%20konkursa%20od%2024112021(s).pdf
file:///F:/Milan%20Djordjic%20asistent%20final/Подаци%20о%20конкурсу,%20комисији%20и%20кандидатима/Poslovi.pdf
file:///F:/Milan%20Djordjic%20asistent%20final/Подаци%20о%20конкурсу,%20комисији%20и%20кандидатима/Konkursi_od_24112021(s).pdf
file:///F:/Milan%20Djordjic%20asistent%20final/Подаци%20о%20конкурсу,%20комисији%20и%20кандидатима/Komis.pdf
file:///F:/Milan%20Djordjic%20asistent%20final/Подаци%20о%20конкурсу,%20комисији%20и%20кандидатима/Komis.pdf
file:///F:/Milan%20Djordjic%20asistent%20final/Подаци%20о%20конкурсу,%20комисији%20и%20кандидатима/Komis.pdf
file:///F:/Milan%20Djordjic%20asistent%20final/Подаци%20о%20конкурсу,%20комисији%20и%20кандидатима/Komis.pdf
file:///F:/Milan%20Djordjic%20asistent%20final/Подаци%20о%20конкурсу,%20комисији%20и%20кандидатима/Komis.pdf
file:///F:/Milan%20Djordjic%20asistent%20final/Подаци%20о%20конкурсу,%20комисији%20и%20кандидатима/Komis.pdf
file:///F:/Milan%20Djordjic%20asistent%20final/Подаци%20о%20конкурсу,%20комисији%20и%20кандидатима/Prij.pdf
file:///F:/Milan%20Djordjic%20asistent%20final/Биографски%20подаци%20о%20кандидату/Maticna%20knjiga%20rodjenih.pdf
file:///F:/Milan%20Djordjic%20asistent%20final/Биографски%20подаци%20о%20кандидату/Maticna%20knjiga%20rodjenih.pdf
file:///F:/Milan%20Djordjic%20asistent%20final/Биографски%20подаци%20о%20кандидату/DilomaMF.pdf
file:///F:/Milan%20Djordjic%20asistent%20final/Биографски%20подаци%20о%20кандидату/DilomaMF.pdf
file:///F:/Milan%20Djordjic%20asistent%20final/Биографски%20подаци%20о%20кандидату/Potvrda%20doktorske.pdf
file:///F:/Milan%20Djordjic%20asistent%20final/Биографски%20подаци%20о%20кандидату/Potvrda%20doktorske.pdf
file:///F:/Milan%20Djordjic%20asistent%20final/Биографски%20подаци%20о%20кандидату/Potvrda%20doktorske.pdf
file:///F:/Milan%20Djordjic%20asistent%20final/Остварени%20резултати/1.pdf
file:///F:/Milan%20Djordjic%20asistent%20final/Остварени%20резултати/1.pdf
file:///F:/Milan%20Djordjic%20asistent%20final/Остварени%20резултати/2.pdf
file:///F:/Milan%20Djordjic%20asistent%20final/Остварени%20резултати/2.pdf
file:///F:/Milan%20Djordjic%20asistent%20final/Биографски%20подаци%20о%20кандидату/Profesionalno%20kruzenje.pdf
file:///F:/Milan%20Djordjic%20asistent%20final/Биографски%20подаци%20о%20кандидату/Profesionalno%20kruzenje.pdf
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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 

1. Vucic V, Radovanovic S, Radevic S, Savkovic Z, Mihailovic N, Mihaljevic O, Zivanović Macuzic I, Djordjic M, Gavrilovic 

A, Boskovic Matic T. Mental Health Assessment of Cancer Patients: Prevalence and Predictive Factors of Depression and 

Anxiety. Iran J Public Health. 2021; 50(10): 2017-27. M23 IF=1,429 (2020) 

2. Ignjatović Ristić D, Hinić D,  Banković  D,  Kočović A,  Ristić I, Rosić G, Ristić B, Milovanović D, Janjić V, Jovanović M, 

Selaković D, Jovičić M,  Stevanović N, Milanović P,  Milenković N, Paunović M,  Stašević Karličić I, Novaković I, Aleksić J, 
Drašković M, Ranđelović N, Đorđić M, Gavrilović J. Levels of stress and resilience related to the COVID-19 pandemic among 

academic medical staff in Serbia. Psychiatry Clin Neurosci. 2020;74(11):604-605. M21 IF=5,188 (2020) 

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. Đorđić  M, Čolović S, Radovanović S, Radević S, Gajović G, Murić  N, Veselinović S, Gavrilović  A, Bošković Matić T. The 

influence of social support on depression among elderly people in Serbia. Ser J Exp Clin Res: 10.2478/sjecr-2021-0051. M51 

IV   АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА 

Кандидат др МиланЂорђић је стекао диплому о високом образовању на Факултету медицинских наука, смер интегрисане 

академске студије медицине, Универзитета у Крагујевцу 15.07.2019. године са просечном оценом 8,49. Студент је треће 

године Докторских академских студија на Факултету медицинских наука, Универзитета у Крагујевцу, смер Неуронауке, а 
усмени докторски испит положио је 31. 10. 2021. године са оценом 10.  

Др Милан Ђорђић од јануара 2020. године је ангажован као фацилитатор на Факултету медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу, а од марта  2021. године је ангажован  у звању сарадника у настави за ужу научну област Вештина комуникације. 

Активно учествује у извођењу наставног процеса на предметима у оквиру уже научне области Вештина комуникације на 

студијским програмима Интегрисаних академских студијама медицине, Интегрисаних академских студијама стоматологије 

и Основних струковних студија. Кандидат др Милан Ђорђић активно учествује у научно-истраживачком раду у оквиру два 

јуниор ројекта ФМН. До сада је објавио као коаутор  2 рада у часописима М20 категорије, и један рад као први аутор 

објављен у научном часопису категорије M50. 

V МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У 

ЗВАЊЕ СВАКОГ КАНДИДАТА ПОЈЕДИНАЧНО 
 

На конкурс за избор сарадника у звању асистента за ужу научну област Вештина комуникације, пријавио се један кандидат:     

 

др Милан Ђорђић 

 

Кандидат др Милан Ђорђић испуњава све услове прописане:  

1. Законом о високом образовању  

2. Статутом Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу:  

 

• има укупну просечну оцену већу од 8 на завршеним основним студијама (8,49);  

• публиковао је 2 рада објављених у научним часописима категорије М20, као коаутор;  
• публиковао је један рад као први аутор објављен у научном часопису категорије M51;  

• студент је треће године Докторских академских студија;  

• има положен усмени докторски испит;  

• поседује педагошко искуство.  

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

звање. 

  

file:///F:/Milan%20Djordjic%20asistent%20final/Остварени%20резултати/Radovi/M20/Rad%201.pdf
file:///F:/Milan%20Djordjic%20asistent%20final/Остварени%20резултати/Radovi/M20/Rad%201.pdf
file:///F:/Milan%20Djordjic%20asistent%20final/Остварени%20резултати/Radovi/M20/Rad%201.pdf
https://kobson.nb.rs/servisi.131.html?jid=400806
file:///F:/Milan%20Djordjic%20asistent%20final/Остварени%20резултати/Radovi/M20/pcn.13124.pdf
file:///F:/Milan%20Djordjic%20asistent%20final/Остварени%20резултати/Radovi/M20/pcn.13124.pdf
file:///F:/Milan%20Djordjic%20asistent%20final/Остварени%20резултати/Radovi/M20/pcn.13124.pdf
file:///F:/Milan%20Djordjic%20asistent%20final/Остварени%20резултати/Radovi/M20/pcn.13124.pdf
https://kobson.nb.rs/servisi.131.html?jid=361945
file:///F:/Milan%20Djordjic%20asistent%20final/Остварени%20резултати/Radovi/M20/Sjecr.pdf
file:///F:/Milan%20Djordjic%20asistent%20final/Остварени%20резултати/Radovi/M20/Sjecr.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 Универзитета у Крагујевцу, пријављени кандидат, др Милан Ђорђић  испуњава све услове за избор у 

звање асистента за ужу научну област Вештина комуникације.  

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

Милана Ђорђића и са задовољством предлаже Наставно-научном већу Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу да утврди предлог за избор кандидата др Милана Ђорђића  у звање асистента за ужу научну област Вештина 

комуникације.  

 

ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

 

 

 

_________________________________________________________ 

 

проф. др Владимир Јањић, ванредни професор за ужу научну област Психијатрија Факултета медицинских 
наука у Крагујевцу, председник 

 

 

__________________________________________________________ 

 

проф. др Драгана Игњатовић Ристић, редовни професор за ужу научну област Психијатрија Факултета 

медицинских наука у Крагујевцу, члан 

 

 

 

___________________________________________________________ 
 

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

1. ОПШТИ УСЛОВИ 

 Остварено Испуњава услов 

Обавезни 

услови 

На завршеним претходним нивоима 

студија укупна просечна оцена (најмање 

осам) 

8,49 ДА 

Студент треће године докторских 

академских студија са остварених 120 

ЕСПБ 

Дa ДА 

Специјализација из одговарајуће области 

(важи само за клиничке предмете) 
  

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) 

2М20 

1М51/1 
ДА 

1 рад категорије М20 из научне области за 

коју се бира 
2М20 ДА 

 

 


