
 

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 01-7256/2, од дана 23.06.2021. год. 

2. Датум и место објављивања конкурса: 

30.06.2021. год, 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 Ортопедија вилица 

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 у 

Крагујевцу, председник 

2. Проф. др Гордана Филиповић, ванредни професор за ужу научну област Ортопедија вилица Медицинског 

факултета Универзитета у Нишу 

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

Крагујевцу, члан7 

5. Пријављени кандидати: 

др стоматологије Александра Арнаут 

II      БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

 

1. Име, име једног родитеља и презиме: 

Александра, Зоран, Арнаут 

2. Датум и место рођења: 

04.04.1992. 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:  

Упис школске 2011/2012. године, завршетак 11.07.2016. године, Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, 

Интегрисане академске студије стоматологије, просечна оцена 9,39 , доктор стоматологије 

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

2019/2020. године, Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, научна област Истраживања у стоматологији  

5. Година студија (статус на академским студијама):   

Друга година Докторских академских студија ( четврти семестар ) 

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: 

Упис школске 2019/2020- у току.Факултет медицинских наука, Универзитета у Крагујевцу, Ортопедија вилица 

9. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе: 

 

10. Педагошко искуство: 

Фацилитатор на предметима Ортопедија вилица и Дентална оклузија и функција вилица, на Факултету медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу , од 30.09.2019. године за школску 2019/2020. 

Фацилитатор на предметима Клинички блок-орално хируршки део, Анестезиологија, Имплантологија, на Факултету 

медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, од 30.01.2020. године за школску 2019/2020 

Доктор стоматологије, на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, ОЈ Завод за стоматологију ФМН, од 

24.07.2019. до 24.07.2020. године 
Сарадник у настави за ужу научну област Ортопедија вилица, на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, 

од 13.08.2020.  

III ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ 

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

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

Biomolecules 2019; 9, 892; doi:10.3390/biom9120892. (M21) IF=4.694 (2018) 
б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање 2 

1. Bajic B, Galic I, Mihailovic N, Ristic S, Radevic S, Iric Cupic V, Kocic S, Arnaut A. Performance of Charlson and 

Elixhauser Comorbidity Index to Predict in-Hospital Mortality in Patients with Stroke in Sumadija and Western Serbia. Iran 

J Public Health. 2021; 50(5):970-977.  (M23) IF=1.291 (2019) 

2. Todorovic J, Terzic-Supic Z, Divjak J, Stamenkovic Z, Mandic-Rajcevic S, Kocic S,  Ukropina S, Markovic R, Radulovic O, 

Arnaut A, Piperac P, Mirkovic M, Nesic D. Validation of the Study Burnout Inventory and the Copenhagen Burnout 

Inventory for the use among medical students. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health. 

2021. doi:10.13075/ijomeh.1896.01726. (M23) IF= 1,68 (2020)  

 

 

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

од-до): 

 

a) укупно у ранијем периоду 2 

 

1. Janicijevic K, Radovanovic S, Radevic S, Simic Vukomanovic I, Vasic M, Arnaut A. The health state of women in Serbia in 

the period 2006-2016. Ser J Exp Clin Res 2017; 1-1. DOI: 10.2478/SJECR-2018-0059. (M51) 

2. 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/sjecer-2019-007. (M51) 

       б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање 3 

 

1. Andrić D, Radovanović S, Radević S, Simić Vukomanović I, Arnaut A i Kocić S. Hospitalization characteristics of patients 

with multiple sclerosis in The Clinical Center of Kragujevac. Serbian Journal of Experimental and Clinical Research. Ser. J. 

Exp. Clin. Res. 2021;22(1):69-74. DOI: 10.2478/sjecr-2019-0085. (M51) 

2. Bajic B, Ristic S, Palibrk M, Arnaut A, Curcic S, Tausanovic K. The influence of nutrition and lifestyles on bone health in 

patients with schizophrenia and depression. Med. čas. 2020;54(2):55-60. (M52) 

3. Arsenijevic N, Milenkovic J, Milanovic P, Arnaut A, Jovanovic M, Velickovic S, Scepanovic R, Selakovic D. Does an 

alteration in nociceptive response to mineral components of dental composites involve changes in oxidative status? A brief 

report. Serbian J. Exp. Clin. Res., 2020, DOI: 10.2478/sjecr-2020-0050. (M51) 
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IV   АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА 

 

 

      Увидом у достављену документацију, др Александра Арнаут у досадашњем научно-истраживачком раду има објављених 

пет радова у часописима од националног значаја ( категорија М51), и три рада у часописима од међународног значаја ( 

категорија М23). 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 Ортопедије вилица. 

      Поседује педагушко искуство као фацилитатор и сарадник у настави за ужу научну област Ортопедија вилица 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 Ортопедија вилица, објављеном у часопису Послови 

од 30.06.2021. године број 940, пријавио се један кандидат, др Александра Арнаут, 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 Ортопедије вилица 

- студент је друге године Академских докторских студија 

- има пет објављених радова у часописима категорије М51, један рад категорије М21 и два 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 Александре Арнаут. 

Комисија закључује да је др Александра Арнаут 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 Александре Арнаут у звање сарадника у настави за ужу научну област Ортопедија вилица. 

 

 

ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

 

Доц. др Владимир Ристић 

Доцент за ужу научну област Ортопедија вилица Факултета 

Медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, председник  

 

_______________________________________________________ 

 

Проф. др Гордана Филиповић 

Ванредни професор за ужу научну област Ортопедија вилица 

Медицинског факултета Универзитета у Нишу, 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) 
9.39 Да 

Студент докторских (мастер или 

специјалистичких) академских студија  
ДА Да 
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