
 

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 01-5500 од 09.07.2020. 

2. Датум и место објављивања конкурса: 

Дневне новине „Политика“ од 11.07.2020. 

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

Један сарaдник у настави за ужу научну област Орална хирургија 

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 Мирослав Васовић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област 

Орална хирургија, председник 

2. Доц. др Maрко Милосављевић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну 

област Протетика, члан 

3. Проф. др Гвозден Росић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну 

област Физиологија, члан 

5. Пријављени кандидати: 

др Стефан Величковић 

II      БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

 

1. Име, име једног родитеља и презиме: 

Стефан Слађан Величковић 

2. Датум и место рођења: 

14.12.1991. Врање 

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

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

2010/2011-2016, Универзитет у Београду, Стоматолошки факултет, Интегрисане основне и мастер академске студије, 8,92, 

доктор стоматологије 

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

2017/2018, Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Истраживања у стоматологији 

5. Година студија (статус на академским студијама):   

Друга година студија 

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: 

2019/2020, Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, специјалистичке студије из Оралне хирургије 

9. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе: 

 

10. Педагошко искуство: 

17.10.2017.-16.10.2018. Клинички асистент у Заводу за стоматологију Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу, УНО Пародонтологија и орална медицина 

Фацилитатор за ужу научну област Орална хирургија, Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, за летњи 

семестар школске 2018/19. годину 

24.07.2019.-23.07.2020. Доктор стоматологије у Заводу за стоматологију Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу 

Фацилитатор за предмет Орална хирургија, Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, за школску 2019/20. 

годину 

Фацилитатор за предмет Орална хирургија (Анестезиологија, Имплантологија, Клинички блок), Факултет медицинских 

наука Универзитета у Крагујевцу, за летњи семестар школске 2019/20. годину 

III ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ 
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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. Vukovic R, Kumburovic I, Joksimovic Jovic J, Jovicic N, Katanic Stankovic JS, Mihailovic V, Djuric M, Velickovic S, 

Arnaut A, Selakovic D, Rosic G. N-Acetylcysteine Protects against the Anxiogenic Response to Cisplatin in Rats. 

Biomolecules. 2019;9:892. М21 IF 4.694 (2018) 

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: 3 

1. Vukovic R, Kumburovic I, Jovicic N, Velickovic S, Arnaut A, Selakovic D. Antioxidant Supplementation with N-

Acetylcysteine as a Protection Against Cisplatin-Induced Motor Impairment in Rats. Ser J Exp Clin Res. 2019; 

doi:10.2478/sjecr-2019-007. M51 

2. Kumburovic I, Kumburovic D, Vujovic S, Rajkovic Z, Velickovic S. The effects of Satureja hortensis L. Extract on 

cisplatin-induced behavioral alterations in the tail suspension test. Ser J Exp Clin Res. 2019; doi:10.2478/sjecr-2019-0029. 

M51 

3. Velickovic S, Zivic M, Rajkovic Z, Stanisic D, Misic A and Vasovic M. Analysis of External Root Resorption of the Second 

Molar Associated with an Impaction of the Third Molar by the Application of CBCT. Ser J Exp Clin Res. 2019; doi: 

10.2478/sjecr-2019-0053. M51 

IV   АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА 

Увидом у достављену документацију, др Стефан Величковић уписао је Стоматолошки факултет Универзитета у Београду 

школске 2010/11. год., а завршио 6.7.2016. год. са просечном оценом 8.92 и стекао стручни назив „доктор стоматологије“. У 

досадашњем научно-истраживачком раду има објављена четири рада (један рад категоријe М21 и три рада категорије М51). 

Од 17.10.2017. год. до 16.10.2018. год. био је запослен као Клинички асистент за УНО Пародонтологија, на Факултету 

Медицинских наука Универзитета у Крагујевцу. У летњем семестру школске 2018/19. год. био је ангажован као фацилитатор 

на предметима Имплантологија и Анестезиологија, на Факултету Медицинских наука Универзитета у Крагујевцу. Од 

24.07.2019. год. до 23.07.2020. год. био је запослен као доктор стоматологије у ОЈ Завод за стоматологију, Факултета 

медицинских наука Универзитета у Крагујевцу. Паралелно са тим, био је ангажован и на студијском програму Интегрисаним 

академским студијама стоматологије, као фацилитатор за предмете Орална хирургија, Анестезиологија, Клнички блок и 

Имплантологија у летњем и зимском семестру школске 2019/20. год. Тренутно је студент друге године докторских 

академских студија, на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, изборно подручје Истраживања у 

стоматологији. Школске 2019/20. год. је уписао специјалистичке студије из Оралне хирургије на Факултету медицинских 

наука Универзитета у Крагујевцу. Кандидат има педагошко и радно искуство, и у претходном периоду активно је био 

укључен у извођење практичне наставе на Интегрисаним академским студијама стоматологије, на Факултету медицинских 

наука Универзитета у Крагујевцу 

V МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У 

ЗВАЊЕ СВАКОГ КАНДИДАТА ПОЈЕДИНАЧНО 
На конкурс за избор у звање сарадника у настави за ужу научну област Орална хирургије, пријавио се један кандидат др 

Стефан Величковић. Кандидат испуњава све опште и обавезне услове прописане Законом о високом образовању и Статутом 

Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, јер:  има укупну просечну оцену већу од осам на завршеним 

претходним нивоима студија (8,92), студент је друге године докторских академских студија и прве године специјалистичких 

студија, има објављена четири рада (један рад категоријe М21 и три рада категорије М51) и има педагошко и радно 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 

На основу увида у конкурсну документацију која је достављена уз пријаву на конкурс Факултету медицинских наука, као и 

на основу постигнутих резултата у досадашњем наставном и научно истраживачком раду, Kомисија закључује да 

пријављени кандидат др Стефан Величковић испуњава све услове прописане Законом о високом образовању и Статутом 

Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за избор у звање сарадника у настави. Комисија предлаже Декану 

Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу да утврди предлог за избор др Стефан Величковић у звање 

сарадника у настави за ужу научну област Орална хирургија. 

 

У Крагујевцу, 24.07.2020. године 

 

 

ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

 

 

 

1. Доц. др Мирослав Васовић, доцент Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Орална хирургија, председник 

 

 

 

_______________________________________________________ 

 

2. Доц. др Maрко Милосављевић, доцент Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Протетика, члан 

 

 

_____________________________________________________ 

 

 

3. Проф. др Гвозден Росић, редовни професор Факултета медицинских наука  

                                                                                                  Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Физиологија, 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) 
8,92 ДА 

Студент докторских (мастер или 

специјалистичких) академских студија  
Да ДА 

 


