
 

Декану 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 01-72562, од дана 23.06.2021. године 

2. Датум и место објављивања конкурса: 

30.06.2021, Огласне новине „ПОСЛОВИ“, број 940 

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

Један сарадник у настави за научну област медицинске науке, ужа научна област Дечија и превентивна стоматологија 

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. Доц. др Владимир Ристић, доцент за ужу научну област Ортопедија вилица Факултета Медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу, председник  

2. Доц. др Мирослав Васовић, доцент за ужу научну област Орална хирургија Факултета Медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу, члан 

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

Универзитета у Крагујевцу, члан 

5. Пријављени кандидати: 

Др Милица Величковић 

II      БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

 

1. Име, име једног родитеља и презиме: 

Милица (Милан) Величковић 

2. Датум и место рођења: 

23.02.1994. године; 11420 Смедеревска Паланка, Република 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:  

Уписала школске 2013/2014. годинe, завршила јула школске 2017/2018. године Интегрисане академске студије 

стоматологије на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу са просечном оценом 9,51 и стекла звање 

доктор стоматологије. 

4. Година уписа докторских (мастер или специјалистичких) академских студија, универзитет, факултет,  научна област: 

Докторске академске студије уписала школске 2018/2019. године - Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских 

наука, изборно подручје Имунологија, инфекција и инфламација.  

5. Година студија (статус на академским студијама):   

Трећа година докторских академских студија, оверен VI семестар 

6. Датум полагања усменог докторског испита и оцена: 

19.10.2020; 10. 

7. Наслов докторске дисертације (мастер или специјалистичког рада), датум пријаве и одбране и стечено научно звање: 

 „Улога галектина-3 у мишјим моделима екперименталних инфламацијских пародонталних болести“, датум пријаве: 

14.04.2021. 

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 здравствене специјализације из Превентивне и дечје и стоматологије године 2019. – у току, Универзитет у 

Крагујевцу, Факултет медицинских наука 

9. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе: 

 

10. Педагошко искуство: 

2018/2019. године (летњи и зимски семестар) - Фацилитатор за ужу научну област Дечја и превентивна стоматологијa на 

Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу   

2019/2020. године (зимски семестр) - Фацилитатор за предмете Ортопедија вилица и Дентална оклузија на Факултету 

медицинских наука Универзитета у Крагујевцу 

2019/2020. године (летњи семестар) - Фацилитатор за ужу научну област Дечја и превентивна стоматологија на Факултету 

медицинских наука Универзитета у Крагујевцу   

2019-2020. године – Истраживач приправник на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу  

2020/2021. године  – Сарадник у настави за ужу научну област Дечја и превентивна стоматологија на Факултету 

медицинских наука Универзитета 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: 1 

1.  Zivic MZ, Vasovic MR, Acovic AB, Lukovic AZ, Zivanovic-Macuzic IK, Velickovic MM, Kanjevac VT. Assessment of accessory 

mental foramen using cone-beam computed tomography and its clinical relevance. J Anat Soc India 2020; 69:91-6.  М23 IF=0,227 

(2019) 
б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање: 1 

1. Velickovic M, Arsenijevic A, Acovic A, Arsenijevic D, Milovanovic J, Dimitrijevic J, Todorovic Z, Milovanovic M, Kanjevac T, 

Arsenijevic N. Galectin-3, Possible Role in Pathogenesis of Periodontal Diseases and Potential Therapeutic Target. Front Pharmacol. 

2021; 12:638258. M21 IF= 5.810 (2020) 

 

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, Velickovic M, Pavlovic J, Acovic A, Markovic D. Prosthetics in Pediatric Dentistry: Etiology of Tooth Loss and Prosthetic 

Rehabilitation in Children. Global Journal of Oral Science 2020; 6: 25-30.  М52 

б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање: 2 
1. Veličković M, Radovanović S, Dimitrijević V, Gračić D, Кrulj S, Milosavljević J, Milićević T, Marinković A, Кanjevac T.  Factors 

contributing to unmet needs for dental health care in adult population of Serbia. Zdravstvena zaštita 2020; 49(1):1-7. M53 

2. Velickovic M, Sessa T, Acovic A, Ristic V, Kanjevac T. Class II Treatment by Schwarz and Sander Bite Jumping Appliances: A Case 

Report. Global Journal of Oral Science. 2020; 6:71-77. M52 
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IV   АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА 

Увидом у достављену документацију, др Милица Величковић у досадашњем научно-истраживачком раду има објављена три 

рада у часописима од националног значаја ( категорија М50), и два рада у часописима од међународног значаја ( категорија 

М20). Радови су публиковани у индексираним домаћим и међународним часописима и саопштени на релевантним домаћим и 

међународним стручним састанцима. 

      Кадидат се налази на другој години специјалистичких студија Превентивне и дечје стоматологије. 

      Поседује педагушко искуство као фацилитатор и сарадник у настави за ужу научну област Дечја и превентивна 

стоматологија на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу. 

V МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У 

ЗВАЊЕ СВАКОГ КАНДИДАТА ПОЈЕДИНАЧНО 
 

На конкурс за избор једног сарадника у настави за ужу научну област Дечја и превентивна стоматологија, објављеном у 

часопису Послови од 30.06.2021. године број 940, пријавио се један кандидат, др Милица Величковић, који испуњава све 

услове за избор у звање сарадника у настави прописане: 

1. Законом о високом образовању јер поседује стручно звање 

2. Статутом факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу јер: 

 

- има просечну оцену већу од осам на завршеним основним студијама 

- на другој је години специјалистичких студија Превентивна и дечја стоматологија 

- студент је треће године Академских докторских студија 

- има три објављена рада у часописима категорије М50, један рад категорије М21 и један рада категорије М23 

- има педагошко искуство 

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 

 

 

Комисија позитивно оцењује научно-истраживачки, стручни и професионални допринос, педагошке способности и допринос 

у настави као и допринос академској и широј заједници пријављеног кандидата, др Милице Величковић. 

 

Комисија закључује да је др Милице Величковић испуњава све услове предвиђене Законом о виском образовању и Статутом 

Факултета Медицинских наука Универзитета у Крагујевцу а који су прописани за избор у звање сарадника у настави. 

Комисија са задовољством предлаже Декану Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу да утврди предлог за 

избор др Милице Величковић у звање сарадника у настави за ужу научну област Дечја и превентивна стоматологија. 

 

 

ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

 

Доц. др Владимир Ристић 

Доцент за ужу научну област Ортопедија вилица Факултета 

Медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, председник  

 

_______________________________________________________ 

 

Доц. др Мирослав Васовић 

Доцент за ужу научну област Орална хирургија Факултета 

Медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, члан 

 

________________________________________________________ 

 

Доц. др Марко Милосављевић 

Доцент за ужу научну област Протетика  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 

САРАДНИК У НАСТАВИ 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 

 Остварено Испуњава услов 

Обавезни 

услови 

На завршеним претходним нивоима студија 

укупна просечна оцена (најмање осам) 
9,51 Да 

Студент докторских (мастер или 

специјалистичких) академских студија  
Да Да 
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