
 

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 у Крагујевцу, број 01-7790 од 05.07.2022. године 

2. Датум и место објављивања конкурса: 

       Огласне новине „Послови“ број 996-997 од дана 20.07.2022. године 

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 Нуклеарна 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. Доц. др Владимир Вукомановић, доцент за ужу научну област Нуклеарна медицина Факултета медицинских 

наука Универзитета у Крагујевцу, председник 

2. Проф. др Љиљана Мијатoвић-Теодоровић, редовни професор за ужу научну област Нуклеарна медицина 

Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, члан 

3. Доц. др Весна Игњатовић, доцент за ужу научну област Нуклеарна медицина Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу, члан 

5. Пријављени кандидати: 

        Катарина Вулета 

II      БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

 

1. Име, име једног родитеља и презиме: 

       Катарина (Цакан) Вулета 

2. Датум и место рођења: 

       02.11.1987. године, Ћуприја 

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

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

Година уписа 2006., година завршетка 2013.; Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука; Интегрисане 

академске студије медицине, просечна оцена 9.16, доктор медицине 

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

       Година уписа 2013.; Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука; смер Имунологија, инфекција и 

инфламација 

5. Година студија (статус на академским студијама):   

       Поново уписана трећа година Докторских академских студија, смер Имунологија, инфекција и инфламација, на 

Факултету медицинских наука у Крагујевцу 

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: 

       Година уписа 2018., година завршетка 2022.; Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука; специјалистичке 

студије, Нуклеарна медицина; одличан успех; специјалиста нуклеарне медицине 

9. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе: 

 

10. Педагошко искуство: 

 

III ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ 

РЕЗУЛТАТИ НАУЧНОГ РАДА 

 

1. Остварени резултати кандидата категорије 20 (аутор(и), наслов рада, часопис, година издавања, волумен (број):стране 

од-до): 

file:///C:/Users/Ivan%20Srejovic/AppData/Local/Temp/7zO8C5F0B66/I%20PODACI%20O%20KONKURSU%20KOMISIJI%20I%20KANDIDATIMA/1,%202%20i%203.%20ODLUKA%20O%20RASPISIVANJU%20I%20KONKURS/Odluka%20o%20raspisivanju%20konkursa%20od%2020072022(s)(1).pdf
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file:///C:/Users/Ivan%20Srejovic/AppData/Local/Temp/7zO8C5F0B66/I%20PODACI%20O%20KONKURSU%20KOMISIJI%20I%20KANDIDATIMA/4.%20ODLUKA%20O%20FORMIRANJU%20KOMISIJE/Komisija.pdf
file:///C:/Users/Ivan%20Srejovic/AppData/Local/Temp/7zO8C5F0B66/I%20PODACI%20O%20KONKURSU%20KOMISIJI%20I%20KANDIDATIMA/4.%20ODLUKA%20O%20FORMIRANJU%20KOMISIJE/Komisija.pdf
file:///C:/Users/Ivan%20Srejovic/AppData/Local/Temp/7zO8C5F0B66/I%20PODACI%20O%20KONKURSU%20KOMISIJI%20I%20KANDIDATIMA/4.%20ODLUKA%20O%20FORMIRANJU%20KOMISIJE/Komisija.pdf
file:///C:/Users/Ivan%20Srejovic/AppData/Local/Temp/7zO8C5F0B66/I%20PODACI%20O%20KONKURSU%20KOMISIJI%20I%20KANDIDATIMA/5.%20PRIJAVLJENI%20KANDIDATI/prijava.pdf
file:///C:/Users/Ivan%20Srejovic/AppData/Local/Temp/7zO8C5F0B66/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/1%20i%202.%20IZVOD%20IZ%20MATICNE%20KNJIGE/Izvod%20iz%20matične%20knj%20rođenih.pdf
file:///C:/Users/Ivan%20Srejovic/AppData/Local/Temp/7zO8C5F0B66/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/1%20i%202.%20IZVOD%20IZ%20MATICNE%20KNJIGE/Izvod%20iz%20matične%20knj%20rođenih.pdf
file:///C:/Users/Ivan%20Srejovic/AppData/Local/Temp/7zO8C5F0B66/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/diploma.pdf
file:///C:/Users/Ivan%20Srejovic/AppData/Local/Temp/7zO8C5F0B66/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/diploma.pdf
file:///C:/Users/Ivan%20Srejovic/AppData/Local/Temp/7zO8C5F0B66/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/doktorske%20studije.pdf
file:///C:/Users/Ivan%20Srejovic/AppData/Local/Temp/7zO8C5F0B66/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/doktorske%20studije.pdf
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a) укупно у ранијем периоду 2 

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

 

1. Vukomanovic V, Matovic M, Djukic A, Ignjatovic V, Vuleta K, Djukic S, Simic Vukomanovic I. The role of tumor-seeking 

radiopharmaceuticals in the diagnosis and management of adrenal tumors. Acta Endocrinol (Buchar). 2020;16(3):316-323. M23 

IF=0.877 (2020) 

2. Vukomanovic VR, Ignjatovic VD, Mihaljevic O, Vuleta K, Matovic MD. Glucose and lipid abnormalities in patients with 

adrenal incidentalomas. Hell J Nucl Med. 2019;22 Suppl 2:7-14. M23 IF=0.982 (2019) 

 

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 

 

 

IV   АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА 

Кандидат др мед. Катарина Вулета стекла је диплому о високом образовању на Факултету медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу 2013. године са просечном оценом 9,16. Школске 2013/14. године уписала је Докторске 

академске студије на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу и тренутно je на трећој години студија на 

смеру Имунологија, инфекција и инфламација. Др мед. Катарина Вулета има 2 рада објављена у научним часописима 

категорије M23. Специјалистичке студије из Нуклеарне медицине уписала је 2018. године и специјалистички испит 

положила 2022. године са одличним успехом и стекла звање специјалисте нуклеарне медицине. Кандидат др мед. 

Катарина Вулета ради као лекар специјалиста нуклеарне медицине у Центру за нуклеарну медицину, Универзитетског 

клиничког центра Крагујевац.  

V МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У 

ЗВАЊЕ СВАКОГ КАНДИДАТА ПОЈЕДИНАЧНО 
На конкурс за избор једног сарадника у настави за ужу научну област Нуклеарна медицина пријавио се један кандидат др 

мед. Катарина Вулета. 

Кандидат др мед. Катарина Вулета испуњава све услове прописане:  

1. Законом о високом образовању  

2. Статутом Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу 

 - на завршеним претходним нивоима студија укупна просечна оцена је 9,16; 

 - студент је докторских академских студија; 

 

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 увида у конкурсну документацију, као и на основу постигнутих резултата у досадашњем стручном, 

професионалном и научноистраживачком раду, комисија закључује да пријављени кандидат др Катарина Вулета испуњава 

све услове прописане Законом о високом образовању и Статутом Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за избор у звање сарадника у настави за ужу научну област Нуклеарна медицина.  

 

Комисија предлаже Декану Факултета медицинских наука у Крагујевцу да утврди предлог за избор др Катарине Вулетe у 

звање сарадника у настави за ужу научну област Нуклеарна медицина. 

  

У Крагујевцу, 24.08.2022. године  

 

 

 

 

 

 

ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

 

Доц. др Владимир Вукомановић, доцент за ужу научну област Нуклеарна медицина Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу, председник 

 

_________________________________________________________ 

 

 

Проф. др Љиљана Мијатoвић-Теодоровић, редовни професор за ужу научну област Нуклеарна медицина Факултета 

медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, члан 

 

__________________________________________________________ 

 

 

Доц. др Весна Игњатовић, доцент за ужу научну област Нуклеарна медицина 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) 

9,16 ДА 

Студент докторских (мастер или 

специјалистичких) академских студија  
Да ДА 

 


