
 

Наставно-научном већу  
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(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:01-16332 од дана 18.12.2019. године 

2. Датум и место објављивања конкурса: 

Огласне новине ПОСЛОВИ од 25.12.2019. године 

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

Један сарадник у звање истраживач сарадник за ужу научну област Патолошка анатомија 

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 Слободанка Митровић, ванредни професор за ужу научну област Патолошка анатомија Факултета медицинских 

наука у Крагујевцу, председник  

2. проф. др Весна Станковић, ванредни професор за ужу научну област Патолошка анатомија Факултета медицинских наука 

у Крагујевцу, члан  

3. проф. др Ирена Танасковић, редовни професор за ужу научну област Хистологија и ембриологија Факултета медицинских 

наука у Крагујевцу, члан 

5. Пријављени кандидати: 

1. др Далибор Јовановић 

2. др Милена Илић 

II      БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 1 

 

1. Име, име једног родитеља и презиме: 

Далибор Вукослав Јовановић 

2. Датум и место рођења: 

30.11.1984.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:  

2003-2009.г. Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, интегрисане академске студије медицине, 9,21, 

доктор медицине 

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

Упис школске 2010/2011. године Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, онкологија 

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

У школској 2019/2020. години је поново уписао трећу годину 

6. Датум полагања усменог докторског испита и оцена: 

27.09.2012. године, оцена 10 

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

„Улога ћелијске сенесценције индуковане онкогенима у малигној трансформацији и прогресији тумора дојке“, 

09.12.2017.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: 

2012-2017.г. Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, специјалистичке студије из области патологија, са 

оценом одличан, стручним називом специјалиста патологије 

9. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе: 

 

10. Педагошко искуство: 

 13.01.2011. – 13.01.2012. године сарадник у настави на Факултету медицинских наука, Универзитета у Крагујевцу, 

на предмету Патолошка анатомија и Орална Патологија 

 22.03.2012. – 22.03.2013. године сарадник у настави на Факултету медицинских наука, Универзитета у Крагујевцу, 

на предмету Патолошка анатомија и Орална Патологија 

 27.03.2014 – 27.03.2017. године асистент на Факултету медицинских наука, Универзитета у Крагујевцу, на предмету 

Патолошка анатомија и Орална Патологија 

 29.03.2017. – 29.03.2020. године асистент на Факултету медицинских наука, Универзитета у Крагујевцу, на предмету 

Патолошка анатомија и Орална Патологија 
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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: 4 

1. Ilić M, Jovanović D, Milosavljević
 
M, Stanković

 
V, Đorđević

 
G, Protrka

 
Z, Nedović

 
J, Mitrovic S. Hypercalcemic type 

of small cell carcinoma of the ovary. Vojnosanit Pregl. 2015; 72(3):295-8. M23 IF=0.355 

2. Jovanović D, Ilić M, Milosavljević M, Mihajlović Z, Vojinović R, Mitrovic S, Azanjac G. Dysplasia epiphysealis 

hemimelica: a case report. Vojnosanit Pregl. 2014; 71(11):108-4. M23 IF=0.355 

3. Cvetkovic D, Milosevic B, Cvetkovic A, Ninkovic S, Jovankic J, Jovanovic D, Markovic S. The concentration of matrix 

metalloproteinase 9 in the tumor and peritumoral tissue as prognostic marker in breast cancer patients. Vojnosanit Pregl. 

2019; 76(5): 476–84.  M23 IF=0.405 

4. Vulović D, Kozarski J, Petrović D, Gregović M, Jovanović D, Vulović D, Radivojčević U. Atypical primary melanoma 

of the umbilicus-a case report. Vojnosanit Pregl. 2018; 75(12): 1237–40. M23 IF=0.405 

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. Ilić M, Zečević M, Jančić N, Đinđić N, Rančić I, Jovanović D, Jovanović T. Proučavanje promena u jajnicima kod pacova 

sa karcinomom dojke.  Acta Medica Medianae, 2013; 52(1):25-32. M52 

2. Jovanović D, Bulatović V, Milosavljević M, Ilić M, Macanović G. Clinical and pathological features of breast cancer and 

it’s inpact on survival. PONS Med J, 2013; 10(2):55-60. M53 

3. Ilić M, Bulatović V, Milosavljević M, Jovanović D. Appendicular endometriosis: case presentation and review of the 

literature. PONS Med J, 2013; 10(3):119-122.  M53 

4. Мarković M, Jovanović D, Todorović Ž, Živković M, Dagović A, Mitrović S, Nešić J, Petrović M. Primary Small Cell 

Carcinoma of lung with metachronous breast metastasis. Ser J Exp Clin Res, 2017; 18(3):263-267. M51 

 

 
 

II      БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 2 

1. Име, име једног родитеља и презиме: 

Милена Бранислав Илић  

2. Датум и место рођења: 

05.08.1984. године, Јагодина  

3. Година уписа и завршетка високог образовања, универзитет, факултет, назив студијског програма (студијска група), 

просечна оцена током студија и стечени стручни, односно академски назив:  

2003-2010.г. Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, интегрисане академске студије медицине, 9,59, 

доктор медицине 

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

2010/2011. године, Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, онкологија  

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

У школској 2019/2020. години је поново уписала трећу годину студија   

6. Датум полагања усменог докторског испита и оцена: 

27.09.2012. године, оцена 10 

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

„Повезаност депресивности и анксиозности са експресијом рецептора за неурокине код жена оболелих од карцинома дојке“ 

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

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

2012-2017. године Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, специјалистичке студије из области патологија, 

са оценом одличан, стручним називом специјалиста патологије 

9. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе: 

 

10. Педагошко искуство: 

 13.01.2011. – 13.01.2012. године сарадник у настави на Факултету медицинских наука, Универзитета у Крагујевцу, 

на предмету Патолошка анатомија и Орална Патологија 

 22.03.2012. – 22.03.2013. године сарадник у настави на Факултету медицинских наука, Универзитета у Крагујевцу, 

на предмету Патолошка анатомија и Орална Патологија 

 27.03.2014 – 27.03.2017. године асистент на Факултету медицинских наука, Универзитета у Крагујевцу, на предмету 

Патолошка анатомија и Орална Патологија 



 3 

 29.03.2017. – 29.03.2020. године асистент на Факултету медицинских наука, Универзитета у Крагујевцу, на предмету 

Патолошка анатомија и Орална Патологија 

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: 5 

1. Rosic G, Selakovic D, Joksimovic J, Srejovic I, Zivkovic V, Tatalovic N, Orescanin-Dusic Z, Mitrovic S, Ilic M, 

Jakovljevic V. The effects of N-acetylcysteine on cisplatin-induced changes of cardiodynamic parameters within 

coronary autoregulation range in isolated rat hearts. Toxicology Letters 2016; 242: 34–46. M21 IF=3.858 

2. Jovanović D, Ilić M, Milosavljević M, Mihajlović Z, Vojinović R, Mitrovic S, Azanjac G. Dysplasia epiphysealis 

hemimelica: a case report. Vojnosanit Pregl. 2014; 71(11):1081-4. M23 IF= 0.355 

3. Vuletic М,. Jancic S, Ilic M, Azanjac G, Joksimovic I, Milenkovic S, Janicijevic-Petrovic M, Stankovic V. Expression 

of vascular endothelial growth factor and microvascular density assessment in different histotypes of basal cell 

carcinoma. JBUON. 2014; 19(3): 780-786. M23 IF= 0.880 

4. Ilić M, Jovanović D, Milosavljević
 
M, Stanković

 
V, Đorđević

 
G, Protrka

 
Z, Nedović

 
J, Mitrovic S. Hypercalcemic type 

of small cell carcinoma of the ovary. Vojnosanit Pregl. 2015; 72(3):295-8. M23 IF=0.367 

5. Popović I, Ravanić D, Janković S, Milovanović D, Folić M, Stanojević A, Nenadović M, Ilić M. Long-Term Treatment 

with Olanzapine in Hospital Conditions: Prevalence and Predictors of the Metabolic Syndrome. Srp Arh Celok Lek. 

2015; 143(11-12): 712-8. M23 IF= 0.277 

6. Kljakić D, Raičević S, Milosavljević M, Ilić M, Živanović A, Radonjić D, Mitrović S. The influence of the expression 

of steroid receptors on angiogenesis, proliferation and apoptosis in myomas of pre- and postmenopausal women. Srp 

Arh Celok Lek. 2019; 147(9-10): 553-9. M23 IF= 0.299 

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. Ilić M, Zečević M, Jančić N, Đinđić N, Rančić I, Jovanović D, Jovanović T. Proučavanje promena u jajnicima kod 

pacova sa karcinomom dojke. Acta Medica Medianae 2013;52(1):25-32. M52  

2. Radivojčević U, Ilić M, Vulović D. Giant hand lipoma- case report of a rare localization of a common type of tumor. 

Sanamed 2016; 11(2): 141-44. M52 

3. Ilić M, Bulatović V, Milosavljević M, Jovanović D. Appendicular endometriosis: case presentation and review of the 

literature. PONS Med J. 2013; 10(3):119-22. M53 

4. Jovanović D, Bulatović V, Milosavljević M, Ilić M. Clinical and pathological features of breast cancer and their effect 

on survival. PONS Med J. 2013;10(2):55-60. M53 
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IV АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА 

Кандидат др Далибор Јовановић је стекао диплому о високом образовању на Факултету медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу 25.12.2009. године са просечном оценом 9,21. Специјалистичке студије из Патологије на Факултету медицинских 

наука Универзитета у Крагујевцу започео је новембра 2012. године,и 14.09. 2017. године положио је специјалистичи испит 

из Патологије са оценом одличан и стекао стручни назив специјалиста патологије. Студент је треће године Докторских 

академских студија на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, смер Онкологија, усмени докторски испит 

је положио 27.09.2012. године оценом 10. Др Далибор Јовановић је од јануара 2011. године до марта 2013. године био 

ангажован најпре у својству сарадника у настави, а од марта 2014. године у звању асистента за ужу научну област 

Патолошка анатомија на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу. До сада је као аутор/коаутор објавио: 

четири рада у научним часописима категорије М23 од којих је у једном први аутор, један рад у научним часописима 

категорије М51, један рад категорије М52 и два рада категорије М53.  

 

Кандидат др Милена Илић је стекла диплому о високом образовању на Факултету медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу 26.02.2010. године са просечном оценом 9,59. Специјалистичке студије из Патологије на Факултету медицинских 

наука Универзитета у Крагујевцу започела је новембра 2012. године,и 14.09. 2017. године положила је специјалистичи испит 

из Патологије са оценом одличан и стекла стручни назив специјалиста патологије. Студент је треће године Докторских 

академских студија на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, смер Онкологија, усмени докторски испит 

је положила 27.09.2012. године оценом 10. Др Милена Илић је од јануара 2011. године до марта 2013. године била 

ангажована најпре у својству сарадника у настави, а од марта 2014. године у звању асистента за ужу научну област 

Патолошка анатомија на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу. До сада је као аутор/коаутор објавила: 

један рад у научним часописима категорије М21,  пет радова у научним часописима категорије М23 од којих је у једном први 

аутор, два рада категорије М52 и два рада категорије М53.  

 

V МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ СВАКОГ КАНДИДАТА ПОЈЕДИНАЧНО 

Кандидат др Далибор Јовановић испуњава све услове прописане Законом о науци и истраживањима и Статутом Факултета 

медицинских наука Универзитета у Крагујевцу:  

 има укупну просечну оцену већу од осам на завршеним основним студијама  

 студент је треће године Докторских академских студија са остварених 120 ЕСПБ  

 положио је усмени докторски испит 

 одобрена му је тема докторске дисертације под називом „Улога ћелијске сенесценције индуковане онкогенима у малигној 

трансформацији и прогресији тумора дојке“  

 има четири рада објављена у научним часописима категорије М23 од којих је у једном први аутор, један рад у научним 

часописима категорије М51, један рад категорије М52 и два рада категорије М53  

 

Кандидат др Милена Илић испуњава све услове прописане Законом о науци и истраживањима и Статутом Факултета 

медицинских наука Универзитета у Крагујевцу:  

 има укупну просечну оцену већу од осам на завршеним основним студијама  

 студент је треће године Докторских академских студија са остварених 120 ЕСПБ  

 положила је усмени докторски испит  

 одобрена јој је тема докторске дисертације под називом „Повезаност депресивности и анксиозности са експресијом 

рецептора за неурокине код жена оболелих од карцинома дојке“  

 има један рад у научним часописима категорије М21, пет радова у научним часописима категорије М23 од којих је у једном 

први аутор, два рада категорије М52 и два рада категорије М53.  

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 конкурс за избор једног сарадника у звање истраживач-сарадник за ужу научну област Патолошка анатомија пријавила су 

се два кандидата: др Далибор Јовановић и др Милена Илић.  

 

На основу увида у конкурсну документацију, Комисија је закључила да према Закону о науци и истраживањима и Статуту 

Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, оба кандидата испуњавају услове за избор у звање истраживача 

сарадника за ужу научну област Патолошка анатомија.  

 

Комисија позитивно оцењује научно-истраживачки, стручни и професионални допринос и посвећеност научно 

истраживачком раду, кандидата др Далибора Јовановића. Комисија закључује да др Далибор Јовановић поред испуњености 

свих услова утврђених Законом за избор сарадника у звање истраживач-сарадник, од самог почетка свог ангажовања 

показује недвосмислену посвећеност, савесност, одговорност и континуирано напредовање у свом раду. Комисија предлаже 

Наставно-научном већу Факултета медицинских наука у Крагујевцу да изабере др Далибора Јовановића у звање 

истраживача-сарадника за ужу научну област Патолошка анатомија.  

 

 

 

 

 

ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ  

 

 

 

1. проф. др Слободанка Митровић, ванредни професор за ужу научну област Патолошка анатомија Факултета медицинских 

наука у Крагујевцу, председник  

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

2. проф. др Весна Станковић, ванредни професор за ужу научну област Патолошка анатомија Факултета медицинских наука 

у Крагујевцу, члан  

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

3. проф. др Ирена Танасковић, редовни професор за ужу научну област Хистологија и ембриологија Факултета медицинских 

наука у Крагујевцу, члан  

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

У Крагујевцу, 28.01.2020. 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 

Далибор Јовановић (ИСТРАЖИВАЧ-САРАДНИК) 

УСЛОВИ ПРЕМА ЗАКОНУ О НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ 

 Остварено Испуњава услов 

Обавезни услови 

На завршеним претходним нивоима студија укупна 

просечна оцена (најмање осам) 
9,21 ДА 

Студент докторских академских студија (пријављена 

тема докторске дисертације) 
Да ДА 

Радови публиковани у часописима са рецензијом 

(најмање један) 

4М20 

4М50 
ДА 

УСЛОВИ ПРЕМА  СТАТУТУ ФАКУЛТЕТА  

1. ОПШТИ УСЛОВИ Остварено Испуњава услов 

Обавезни услови 

На завршеним претходним нивоима студија укупна 

просечна оцена (најмање осам) 
9,21 ДА 

Студент треће године докторских академских 

студија са остварених 120 ЕСПБ 
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) 

4М20/1 

1М51 
ДА 

1 рад категорије М20 4М20 ДА 

 

Милена Илић (ИСТРАЖИВАЧ-САРАДНИК) 

УСЛОВИ ПРЕМА ЗАКОНУ О НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ 

 Остварено Испуњава услов 

Обавезни услови 

На завршеним претходним нивоима студија укупна 

просечна оцена (најмање осам) 
9,59 ДА 

Студент докторских академских студија (пријављена 

тема докторске дисертације) 
Да ДА 

Радови публиковани у часописима са рецензијом 

(најмање један) 

6М20 

4М50 
ДА 

УСЛОВИ ПРЕМА  СТАТУТУ ФАКУЛТЕТА  

1. ОПШТИ УСЛОВИ Остварено Испуњава услов 

Обавезни услови 

На завршеним претходним нивоима студија укупна 

просечна оцена (најмање осам) 
9,59 ДА 

Студент треће године докторских академских 

студија са остварених 120 ЕСПБ 
Да ДА 
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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) 

6М20/1 

 
ДА 

1 рад категорије М20 6М20 ДА 

 


