
 

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 01-13117/2 од 17.11.2021. године 

2. Датум и место објављивања конкурса: 

        Огласне новине „Послови“ од дана 24.11.2021. године 

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

       Cарадник у настави за научну област Медицинске науке, ужа научна област Дерматовенерологија 

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 Ана Равић Николић, доцент за ужу научну област Дерматовенерологија Факултета медицинских наука у 

Крагујевцу, председник 

2. проф. др Весна Миличић, ванредни професор за ужу научну област Дерматовенерологија Факултета медицинских 

наука у Крагујевцу, члан 
3. доц. др Гордана Ристић, доцент за ужу научну област Дерматовенерологија Факултета медицинских наука у 

Крагујевцу, члан 

5. Пријављени кандидати: 

      1. Кристина Андрић, доктор медицине 

      2. Катарина Николић, доктор медицине  

II      БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ : КРИСТИНА АНДРИЋ 

 

1. Име, име једног родитеља и презиме:  

       Кристина, Небојша Андрић 

2. Датум и место рођења: 

       01.12.1990. године, Приштина 

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: 2009/2010. године, завршетак: 2016. године, Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, 

Интегрисане академске студије медицине, просечна оцена 9,07, доктор медицине 

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

       Упис: 2016/2017. године, Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, научна област: Експериментална и 

примењена физиологија са спортском медицином.  

5. Година студија (статус на академским студијама):    

       Поново уписала трећу годину Докторских  академских студија, смер Експериментална и примењена физиологија са 

спортском медицином, на Факултету медицинских наука у Крагујевцу 

6. Датум полагања усменог докторског испита и оцена:  

      24.10.2019. године, оцена 9 (девет) 

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

      Морфолошке и микробиолошке промене конзервираног хуманог трансплантата коже, датум пријаве: 27.01.2021.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: 

     Упис: 01.12.2019. године, Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, специјализација из гране медицине 

Дерматовенерологија 

9. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе: 

 

10. Педагошко искуство: 

Студент демонстратор на Катедри за хистологију са ембриологијом, Факултета медицинских наука, Универзитета у 

Крагујевцу, за школску 2010/11. годину, 

Фацилитатор на Катедри за дерматовенерологију, Факултета медицинских наука, Унииверзитета у Крагујевцу за летњи 

семестар школске 2018/2019. године,  
Фацилитатор на Катедри за дерматовенерологију, Факултета медицинских наука, Унииверзитета у Крагујевцу школску 

2019/20. годину  

Фацилитатор на Катедри за дерматовенерологију, Факултета медицинских наука, Унииверзитета у Крагујевцу за 

школску 2020/21. годину.  
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III ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ: КРИСТИНА АНДРИЋ 

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: 1 

1. Andric K, Kozarski J, Stankovic V, Spasic M, Rakic V, Vulovic D. Large hemangiopericytoma of the shoulder: a case 
report. Vojnosanit Pregl. 2020; DOI: 10.2298/VSP200530073A. M23 IF=0,378 

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: 2 

1. Prodanovic N, Petrovic Savic S, Ristic B, Jovanovic Z, Radivojcevic U, Stepanovic Z, Kolak DJ, Andric K, Prodanovic T, 

Stojanovic B, Andric N. FE Analysis of the symptomatic navicular – a case report. Ser J Exp Clin Res. 2021; doi: 

10.2478/sjecr-2021-0014. M51 

2. Rakic D, Jovic N, Bicanin Ilic M, Dimitrijevic A, Djordjevic O, Vulovic T, Andric K, Jakovljevic V, Joksimovic Jovic J. 

Challenges in establishing the relevant model of polycystic ovary syndrome in rats – a mini review. Ser J Exp Clin  Res. 

2021; doi: 10.2478/sjecr-2021-0034. M51 

 

II      БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ: КАТАРИНА НИКОЛИЋ 

 

1. Име, име једног родитеља и презиме:  

       Катарина, Зоран, Николић 

2. Датум и место рођења: 

       07.02.1997. год, Ниш 

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

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

2015., година завретка 2021., Медицински факултет Универзитета у Нишу, Интегрисане академске студије медицине, 

просечна оцена 9,75, доктор медицинеC:\Users\Ivan Srejovic\AppData\Local\Temp\7zO4CEFECE5\II 

BIOGRAFSKI PODACI\3,4,5,6,7 DIPLOMA- FAKULTET, DOKTORSKE\diploma.pdf 
4. Година уписа докторских (мастер или специјалистичких) академских студија, универзитет, факултет,  научна област: 

2021/2022 уписала Докторске академске студије-медицинске науке, Медицински факултет Ниш 

5. Година студија (статус на академским студијама):    

Прва година, Докторске академске студије-медицинске науке, Медицински факултет Ниш 

6. Датум полагања усменог докторског испита и оцена:  

 

7. Наслов докторске дисертације (мастер или специјалистичког рада), 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:.  

  2017/18. (студент треће године медицине) и 2019/20. године (студент пете године медицине) сарадник ван радног односа-    

демонстратор за ужу научну област Биохемија, Медицински факултет у Нишу  

 

III ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ: КАТАРИНА НИКОЛИЋ 

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:  

 

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

од-до): 
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a) укупно у ранијем периоду  

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

1. Lazarević M, Miladinović B, Nikolić K. Simbiotici-preporuke za radno aktivno stanovništo. Svet rada. 2017;14(6):802-811 

2. Antić M, Disić M, Nikolić K. Značaj prepoznavanja deficita joda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Zdrav zastita. 2018;1:25-

32. M53 

3. Nikolić K, Ignjatović A. Smrtnost odojčadi u Srbiji u periodu od 2007-2016.g. Prev ped. 2019;5(1-2):48-51. M54 

4. Nikolić M, Jovanović M, Nikolić K. Prednosti i nedostaci vegetarijanske ishrane..Zdrav zastita. 2019;48(4):25-32. M53 

5. Spasić M, Janković T, Nikolić K. Rasprostranjenost i karakteristike velikog kašlja kod odraslih -značaj za primarnu 

zdravstvenu zaštitu. Svet rada. 2019;16(3):369-375 
6. Milenković G, Nikolić K, Veljković D. Evaluacija i lečenje lumbalnog bolnog sindroma Šta lekari u primarnoj zdravstvenoj 

zaštiti treba da znaju i čine? Svet rada. 2019;14 (6):49-56.  

7. Veljković D,Milenković G, Nikolić K. Značaj tumorskih markera za dijagnostiku karcinoma jajnika. Svet rada 2019;16 

(5):630-637 

8. Šušulović Arsić T, Jocić J, Nikolić K. Aktuelna saznanja u lečenju osteoartroze. Balneoclimatologia 2021;45(1):89-97. 

M53 
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IV   АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА 

 

Кандидат др Кристина Андрић је стекла диплому о високом образовању на Факултету медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу 2016. године са просечном оценом 9,07. У току студија била је ангажована као студент демонстратор на предмету 

Хистологија са ембриологијом школске 2010/2011. године на Факултету медицинских наука у Крагујевцу. Докторске академске 

студије на Факултету медицинских наука, изборно подручје Експериментална и примењена физиологија са спортском 
медицином, уписала је 2016. године и тренутно је трећа година. Положила је све планом и програмом предвиђене испите 

студијског програма и пријавила тему докторске дисертације 10.02.2021. године под називом: ,,Морфолошке и микробиолошке 

промене конзервираног хуманог трансплантата коже“. Здравствену специјализацију из Дерматовенерологије је уписала у 

новембру 2018. године и тренутно је трећа година специјалистичких студија. Специјализацију обавља Центру за 

дерматовенерологију, Универзитетског Клиничког центра Крагујевац, где је запошљена као лекар на неодређено време. Од 2019. 

године ангажована у својству фацилитатора на Катедри за дерматовенерологију Факултета медицинских наука у Крагујевцу. 

Активно учествује у научно-истраживачком раду. У досадашњем раду је показала високи ниво професионалности и педагошког 

искуства. Као аутор и коаутор публиковала је 1 рад категорије М23 и два рада категорије М51. 

 

Кандидат Катарина Николић завршила је студије медицине на Медицинском факултету Универзитета у Нишу 2021. године са 

просечном оценом 9,75. У току студија била је ангажована као студент демонстратор  на предмету Биохемија за школску 2017/18. 

и 2019/20. годину на Медицинском факутету у Нишу. Докторске академске студије на Медицинском факултету у Нишу уписала 
је 2021. године. Као аутор и коаутор објавила је 3 рада категорије М53, 1 рад категорије М54 и 4 рада у часописима који немају 

категорију. Такође, доставила је потврду о учешћу на више научних скупова који се не узимају у обзир за избор у звање сарадник 

у настави. 

 

V МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У 

ЗВАЊЕ СВАКОГ КАНДИДАТА ПОЈЕДИНАЧНО 
 

1. Кандидат др Кристина Андрић испуњава услов за избор у звање сарадник у настави јер је студент треће године Докторских 

академских студија на смеру Експериментална и примењена физиологија са спортском медицином и има просечну оцену на 

основним студијама 9,07. 

 

2. Кандидат др Катарина Николић испуњава услов за избор у звање сарадник у настави јер је студент прве године докторских 

студија и има просечну оцену 9,75. 

 

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 закључује да доктор медицине Крстина Андрић и доктор медицине Катарина Николић испуњавају све услове 

утврђене Законом о високом образовању и Статутом Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за избор у 

звање сарадник у настави. 

Др Кристина Андрић је на трећој години Докторских академских студија, положила је све испите предвиђене планом и 

програмом као и усмени докторски испит, и пријавила тему докторске дисертације. Тренутно је на трећој години 

специјализације из области Дерматовенерологија, коју обавља у Центру за дерматовенерологију, Универзитетског 

клиничког центра Крагујевац, где је запошљена као лекар на наодређено време. Од 2019. године ангажована је као 

фацилитатор на предмету Дерматовенерологија, Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу и учествује у 

извођењу практичне наставе. У досадашњем раду је показала висок ниво професионалности и педагошког искуства. Услед 

свега наведеног Комисија сматра да др Кристина Андрић има предност у односу на другог пријављеног кандидата. 
 

Комисија предлаже Декану Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу да утврди предлог за избор доктора 

медицине Кристине Андрић у звање сарадник у настави за ужу научну област Дерматовенерологија. 

 

У Крагујевцу 20.12.2021. године 

 

ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

 

 

_______________________________________ 

Доц. др Ана Николић Равић 
 доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу  

за ужу научну област Дерматовенерологија, председник 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Проф. др Весна Миличић 

ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу  

за ужу научну област Дерматовенерологија, члан 

 

 
 

 

_______________________________________ 

Доц. др Гордана Ристић 

доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу  

за ужу научну област Дерматовенерологија, 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 – др Кристина Андрић 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 

 Остварено Испуњава услов 

Обавезни 

услови 

На завршеним претходним нивоима студија 

укупна просечна оцена (најмање осам) 
9.07 Да 

Студент докторских (мастер или 

специјалистичких) академских студија  
Да Да 

САРАДНИК У НАСТАВИ – др Катарина Николић 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 

 Остварено Испуњава услов 

Обавезни 

услови 

На завршеним претходним нивоима студија 

укупна просечна оцена (најмање осам) 
9.75 Да 

Студент докторских (мастер или 

специјалистичких) академских студија  
Да Да 
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