
 

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 01-7790 од 05.07.2022. године 

2. Датум и место објављивања конкурса: 

Лист „Послови“ број 996-997 од 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 ужу научну област Педијатрија 

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 Драгана Савић, доцент за ужу научну област Педијатрија Факултета медицинских наука у Крагујевцу, председник 

2. Доц. др Невена Фолић, доцент за ужу научну област Педијатрија Факултета медицинских наука у Крагујевцу, члан 

3. Доц. др Сања Кнежевић, доцент за ужу научну област Педијатрија Факултета медицинских наука у Крагујевцу, члан 

5. Пријављени кандидати: 

Др Тијана Продановић (кандидат није осуђиван и против ње се не води кривични поступак) 

Др Сузана Живојиновић (кандидат није осуђиван и против ње се не води кривични поступак) 

Др Јелена Цековић (кандидат није осуђиван и против ње се не води кривични поступак) 

II      БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ: ТИЈАНА ПРОДАНОВИЋ 

 

1. Име, име једног родитеља и презиме: 

Тијана, Велибор, Продановић 

2. Датум и место рођења: 

08.07.1986. године, Нови Пазар 

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: 2005. година; завршетак: 2011. година; Универзитет у Крагујевцу, Медицински факултет, основне студије медицине, 

просечна оцена 8.58, доктор медицине 

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

2021. година, Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Докторске академске студије, Експериментална и 

примењена физиологија са спортском медицином 

5. Година студија (статус на академским студијама):   

Прва година докторских академских 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: 

Специјалистичке студије: Упис 2014.; завршетак: 2019. године; Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука; 

Специјалистичке академске студије из области Педијатрија; оцена:одличан, стечени стручни назив: специјалиста 

педијатрије  

9. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе: 

 

10. Педагошко искуство: 

 

III ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ: ТИЈАНА ПРОДАНОВИЋ 

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 

file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Tijana%20Prodanović/I%20PODACI%20O%20KONKURSU%20KOMISIJI%20I%20KANDIDATIMA/1,%202%20i%203.%20ODLUKA%20O%20RASPISIVANJU%20I%20KONKURS/Odluka%20o%20raspisivanju%20konkursa%20od%2020072022(s).pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Tijana%20Prodanović/I%20PODACI%20O%20KONKURSU%20KOMISIJI%20I%20KANDIDATIMA/1,%202%20i%203.%20ODLUKA%20O%20RASPISIVANJU%20I%20KONKURS/послови.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Tijana%20Prodanović/I%20PODACI%20O%20KONKURSU%20KOMISIJI%20I%20KANDIDATIMA/1,%202%20i%203.%20ODLUKA%20O%20RASPISIVANJU%20I%20KONKURS/Konkursi_od_20072022(s).pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Tijana%20Prodanović/I%20PODACI%20O%20KONKURSU%20KOMISIJI%20I%20KANDIDATIMA/4.%20ODLUKA%20O%20FORMIRANJU%20KOMISIJE/Odluka%20o%20formiranju%20komisije.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Tijana%20Prodanović/I%20PODACI%20O%20KONKURSU%20KOMISIJI%20I%20KANDIDATIMA/4.%20ODLUKA%20O%20FORMIRANJU%20KOMISIJE/Odluka%20o%20formiranju%20komisije.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Tijana%20Prodanović/I%20PODACI%20O%20KONKURSU%20KOMISIJI%20I%20KANDIDATIMA/4.%20ODLUKA%20O%20FORMIRANJU%20KOMISIJE/Odluka%20o%20formiranju%20komisije.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Tijana%20Prodanović/I%20PODACI%20O%20KONKURSU%20KOMISIJI%20I%20KANDIDATIMA/5.%20PRIJAVLJENI%20KANDIDATI/пријава%20на%20конкурс%20ТП.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Tijana%20Prodanović/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/1%20i%202.%20IZVOD%20IZ%20MATICNE%20KNJIGE/Uverenje%20MUP,%20Sud.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Suzana%20Živojinović/I%20PODACI%20O%20KONKURSU%20KOMISIJI%20I%20KANDIDATIMA/5.%20PRIJAVLJENI%20KANDIDATI/Пријава%20на%20конкурс.jpg
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Suzana%20Živojinović/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/1%20i%202.%20IZVOD%20IZ%20MATICNE%20KNJIGE/Уверење%20МУП.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Suzana%20Živojinović/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/1%20i%202.%20IZVOD%20IZ%20MATICNE%20KNJIGE/Уверење%20Суд.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Jelena%20Ceković/I%20PODACI%20O%20KONKURSU%20KOMISIJI%20I%20KANDIDATIMA/5.%20PRIJAVLJENI%20KANDIDATI/пријава%20на%20конкурс%20ЈЦ.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Jelena%20Ceković/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/1%20i%202.%20IZVOD%20IZ%20MATICNE%20KNJIGE/Уверење%20МУП.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Jelena%20Ceković/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/1%20i%202.%20IZVOD%20IZ%20MATICNE%20KNJIGE/Уверење%20Суд.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Tijana%20Prodanović/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/1%20i%202.%20IZVOD%20IZ%20MATICNE%20KNJIGE/izvod%20iz%20maticne%20knjige%20rodjenih.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Tijana%20Prodanović/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/1%20i%202.%20IZVOD%20IZ%20MATICNE%20KNJIGE/izvod%20iz%20maticne%20knjige%20rodjenih.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Tijana%20Prodanović/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/diploma%20(doktor%20medicine).pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Tijana%20Prodanović/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/diploma%20(doktor%20medicine).pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Tijana%20Prodanović/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/Potvrda-DAS.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Tijana%20Prodanović/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/Potvrda-DAS.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Tijana%20Prodanović/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/Potvrda-DAS.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Tijana%20Prodanović/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/8,%209%20MAGISTERIJUM,%20SPECIJALIZACIJA/diploma%20(specijalista%20pedijatrije).pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Tijana%20Prodanović/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/8,%209%20MAGISTERIJUM,%20SPECIJALIZACIJA/diploma%20(specijalista%20pedijatrije).pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Tijana%20Prodanović/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/8,%209%20MAGISTERIJUM,%20SPECIJALIZACIJA/diploma%20(specijalista%20pedijatrije).pdf


 2 

1. Cekovic J, Prodanovic N, Mijailovic S, Knezevic S, Vuletic B, Stojkovic A, Savic D, Prodanovic T, Stanojevic M, Simovic 

A. The perinatal factors that influence the excretion of fecal calprotectin in premature-born children. Open Medicine. 

2022;17(1): 1275-1281. M22 (IF 2,199/2021) 

2. Savic D, Simovic A, Ristic D, Stojkovic T, Zivojinovic S, Prodanovic T, Pavlovic S, Stojkovic A, Igrutinovic Z, Pavlovic 

R. Fatal Outcome of COVID-19 in a Newborn. Indian J Pediatr. 2021 Sep;88(9):949. doi: 10.1007/s12098-021-03860-z. 

М23 (IF 1,967/2020) 

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. Knezevic S, Prodanovic T, Radovanovic M, Prodanovic N, Kostic G. Erythema nodosum associated with Staphylococcus 

species infection in child. Ser J Exp Clin Res. 2020; doi: 10.2478/sjecr-2020-0017. M51 

2. 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. 

2020; doi: 10,2478/sjecr-2021-0014 M51 

3. Jevtic E., Prodanovic N., Savic J., Prodanovic T., Simovic A. Iatrogenic pneumopericardium in a male full-term newborn 

with spontaneouspneumothorax. Ser J Exp Clin Res. 2021; doi: 10.2478/sjecr-2021-0067 M51 

II      БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ: СУЗАНА ЖИВОЈИНОВИЋ 

 

1. Име, име једног родитеља и презиме: 

Сузана, Градимир, Живојиновић 

2. Датум и место рођења: 

09.03.1985. 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: 2004. година; завршетак: 2014. година; Универзитет у Крагујевцу, Медицински факултет, основне студије медицине, 

просечна оцена 9.45, доктор медицине 

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

2021. година, Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Докторске академске студије, Експериментална и 

примењена физиологија са спортском медицином 

5. Година студија (статус на академским студијама):   

Прва година докторских академских 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: 

Специјалистичке студије: Упис 2015.; завршетак: 2020. године; Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука; 

Специјалистичке академске студије из области Педијатрија; оцена:одличан, стечени стручни назив: специјалиста 

педијатрије  

9. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе: 

 

10. Педагошко искуство: 

 

III ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ: СУЗАНА ЖИВОЈИНОВИЋ 

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. Savic D, Simovic A, Ristic D, Stojkovic T, Zivojinovic S, Prodanovic T, Pavlovic S, Stojkovic A, Igrutinovic Z, Pavlovic 

R. Fatal Outcome of COVID-19 in a Newborn. Indian J Pediatr. 2021 Sep;88(9):949. doi: 10.1007/s12098-021-03860-z. М23 

(IF 1,967/2020) 

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 
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file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Suzana%20Živojinović/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/1%20i%202.%20IZVOD%20IZ%20MATICNE%20KNJIGE/Извод%20из%20матичне%20књиге%20рођених.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Suzana%20Živojinović/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/Диплома%20ДМ.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Suzana%20Živojinović/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/Диплома%20ДМ.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Suzana%20Živojinović/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/Потврда%20ДАС.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Suzana%20Živojinović/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/Потврда%20ДАС.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Suzana%20Živojinović/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/Потврда%20ДАС.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Suzana%20Živojinović/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/8,%209%20MAGISTERIJUM,%20SPECIJALIZACIJA/Диплома%20специјализација.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Suzana%20Živojinović/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/8,%209%20MAGISTERIJUM,%20SPECIJALIZACIJA/Диплома%20специјализација.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Suzana%20Živojinović/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/8,%209%20MAGISTERIJUM,%20SPECIJALIZACIJA/Диплома%20специјализација.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Suzana%20Živojinović/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M20/od%20izbora%20u%20prethodno%20zvanje%20ili%20od%20poslednjeg%20izbora%20u%20zvanje/M%2023%20Indian%20Journal%20of%20Pediatrics%20IF1,967.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Suzana%20Živojinović/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M20/od%20izbora%20u%20prethodno%20zvanje%20ili%20od%20poslednjeg%20izbora%20u%20zvanje/M%2023%20Indian%20Journal%20of%20Pediatrics%20IF1,967.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Suzana%20Živojinović/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M20/od%20izbora%20u%20prethodno%20zvanje%20ili%20od%20poslednjeg%20izbora%20u%20zvanje/M%2023%20Indian%20Journal%20of%20Pediatrics%20IF1,967.pdf
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II      БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ: ЈЕЛЕНА ЦЕКОВИЋ 

 

1. Име, име једног родитеља и презиме: 

Јелена, Радосав, Цековић 

2. Датум и место рођења: 

25.04.1986. 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: 2005. година; завршетак: 2011. година; Универзитет у Крагујевцу, Медицински факултет, основне студије медицине, 

просечна оцена 9.03, доктор медицине 

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

2013. година, Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Докторске академске студије, Хумана репродукција 

и развој 

5. Година студија (статус на академским студијама):   

Трећа година докторских академских студија 

6. Датум полагања усменог докторског испита и оцена: 

28.09.2015., оцена: 8 (осам) 

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

„Клинички значај одређивања концентрације фекалног калпротектина код превремено рођене деце“, 18.11.2020. (датум 

пријаве) 

8. Година уписа и завршетка специјалистичких, односно магистарских студија, универзитет, факултет, назив студијског 

програма, просечна оцена током студија, научна област и стечени академски назив: 

Специјалистичке студије: Упис 2018.; завршетак: 2022. године; Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука; 

Специјалистичке академске студије из области Педијатрија; оцена:одличан, стечени стручни назив: специјалиста 

педијатрије  

9. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе: 

 

10. Педагошко искуство: 

 

III ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ: ЈЕЛЕНА ЦЕКОВИЋ 

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. Cekovic J, Prodanovic N, Mijailovic S, Knezevic S, Vuletic B, Stojkovic A, Savic D, Prodanovic T, Stanojevic M, 

Simovic A. The perinatal factors that influence the excretion of fecal calprotectin in premature-born children. Open Medicine. 

2022;17(1): 1275-1281. M22 (IF 2,199/2022) 

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. Cekovic J., Laban O. Extrophio vesicae urinariae. PONS Med J. 2016;13(2): 75-79 M52 

2. Cekovic J, Ristic D, Igrutinovic Z, Vuletic B, Stojkovic A, Vujic A, Medovic R, Stanojevic M, Simovic A. Femoral 

Artery Thrombosis in a Very Low Birth Weight Preterm Newborn. Ser J Exp Clin Res. 2020;21(4): 367-371. M51 

3. Stanojevic M, Prokic K, Savic D, Vuletic B, Stojkovic A, Knezevic S, Dajic K, Cekovic J, Simovic A. Congenital Absence 

of Skin on the Right Leg and Nail Abnormalities-Epidermolysis Bullosa or Bart’s Syndrom ?. Ser J Exp Clin Res. 

2021;22(4): 371-374. M51 

  

file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Jelena%20Ceković/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/1%20i%202.%20IZVOD%20IZ%20MATICNE%20KNJIGE/Матична%20књига%20рођених.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Jelena%20Ceković/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/1%20i%202.%20IZVOD%20IZ%20MATICNE%20KNJIGE/Матична%20књига%20рођених.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Jelena%20Ceković/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/Диплома%20ДМ.pdf
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file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Jelena%20Ceković/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/Научна%20заснованост%20ДД.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Jelena%20Ceković/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/Научна%20заснованост%20ДД.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Jelena%20Ceković/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/8,%209%20MAGISTERIJUM,%20SPECIJALIZACIJA/Уверење%20специјализација.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Jelena%20Ceković/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/8,%209%20MAGISTERIJUM,%20SPECIJALIZACIJA/Уверење%20специјализација.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Jelena%20Ceković/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/8,%209%20MAGISTERIJUM,%20SPECIJALIZACIJA/Уверење%20специјализација.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Jelena%20Ceković/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M20/od%20izbora%20u%20prethodno%20zvanje%20ili%20od%20poslednjeg%20izbora%20u%20zvanje/Rad%204.%2010.1515_med-2022-0522.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Jelena%20Ceković/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M20/od%20izbora%20u%20prethodno%20zvanje%20ili%20od%20poslednjeg%20izbora%20u%20zvanje/Rad%204.%2010.1515_med-2022-0522.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Jelena%20Ceković/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M20/od%20izbora%20u%20prethodno%20zvanje%20ili%20od%20poslednjeg%20izbora%20u%20zvanje/Rad%204.%2010.1515_med-2022-0522.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Jelena%20Ceković/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/od%20izbora%20u%20prethodno%20zvanje%20ili%20od%20poslednjeg%20izbora%20u%20zvanje/Rad%201.%201820-24111602075C1.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Jelena%20Ceković/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/od%20izbora%20u%20prethodno%20zvanje%20ili%20od%20poslednjeg%20izbora%20u%20zvanje/Rad%201.%201820-24111602075C1.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Jelena%20Ceković/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/od%20izbora%20u%20prethodno%20zvanje%20ili%20od%20poslednjeg%20izbora%20u%20zvanje/Rad%202.%201820-86652004367C.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Jelena%20Ceković/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/od%20izbora%20u%20prethodno%20zvanje%20ili%20od%20poslednjeg%20izbora%20u%20zvanje/Rad%202.%201820-86652004367C.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Jelena%20Ceković/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/od%20izbora%20u%20prethodno%20zvanje%20ili%20od%20poslednjeg%20izbora%20u%20zvanje/Rad%203.%20Congenital_Absence_of_Skin_on_the_Right_Leg_and_Na.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Jelena%20Ceković/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/od%20izbora%20u%20prethodno%20zvanje%20ili%20od%20poslednjeg%20izbora%20u%20zvanje/Rad%203.%20Congenital_Absence_of_Skin_on_the_Right_Leg_and_Na.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/Jelena%20Ceković/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/od%20izbora%20u%20prethodno%20zvanje%20ili%20od%20poslednjeg%20izbora%20u%20zvanje/Rad%203.%20Congenital_Absence_of_Skin_on_the_Right_Leg_and_Na.pdf
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IV   АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА 

 

Кандидат др Тијана Продановић стекла је диплому о високом образовању на Факултету медицинских наука у Крагујевцу 

2011. године са просечном оценом 8,58. Школске 2021/2022 уписала је Докторске академске студије на Факултету 

медицинских наука у Крагујевцу, ужу научну област Експериментална и примењена физиологија са спортском медицином. 

Др Тијана Продановић има два рада у научним часописима категорији М20 (један рад у категорији М22, други рад у 

категорији М23) и три рада у научиним часописима категорије М51. Специјалистички испит из Педијатрије положила је 

2019. године и стекла стручни назив специјалиста педијатрије.  

 

Кандидат др Сузана Живојиновић стекла је диплому о високом образовању на Факултету медицинских наука у Крагујевцу 

2014. године са просечном оценом 9,45. Школске 2021/2022 уписала је Докторске академске студије на Факултету 

медицинских наука у Крагујевцу, ужу научну област Експериментална и примењена физиологија са спортском медицином. 

Др Сузана Живојиновић има један рад у научном часопису категорији М23. Специјалистички испит из Педијатрије 

положила је 2020. године и стекла стручни назив специјалиста педијатрије. 

 

Кандидат др Јелена Цековић стекла је диплому о високом образовању на Факултету медицинских наука у Крагујевцу 2011. 

године са просечном оценом 9,03. Школске 2013/2014 уписала је Докторске академске студије на Факултету медицинских 

наука у Крагујевцу, ужу научну област Хумана репродукција и развој. Положила усмени докторски испит са оценом 8 и 

пријавила тему докторске дисертације под називом „Клинички значај одређивања концентрације фекалног калпротектина 

код превремено рођене деце“. Специјалистички испит из Педијатрије положила је 2022. године и стекла стручни назив 

специјалиста педијатрије. 

 

V МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У 

ЗВАЊЕ СВАКОГ КАНДИДАТА ПОЈЕДИНАЧНО 
 

1. Кандидат др Тијана Продановић испуњава услов за избор у звање сарадника у настави јер је студент прве године 

Докторских академских студија и има просечну оцену на основним студијама 8,58. 

 

2. Кандидат др Сузана Живојиновић испуњава услов за избор у звање сарадника у настави јер је студент прве године 

Докторских академских студија и има просечну оцену на основним студијама 9, 45. 

 

3. Кандидат др Јелена Цековић испуњава услов за избор у звање сарадника у настави јер је студент треће године Докторских 

академских студија и има просечну оцену на основним студијама 9, 03. 

 

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 сва три кандидата испуњавају све услове предвиђене Законом о високом образовању и Статутом 

Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за избор у звање сарадник у настави.  

 

Др Тијана Продановић има два рада у научним часописима категорији М20 (један рад у категорији М22, други рад у 

категорији М23) и три рада у научиним часописима категорије М51 као и 2 године и 6 месеци специјалистичког стажа. 

Узимајући у обзир број објављених радова Комисија сматра да др Тијана Продановић има предност у односу на друге 

пријављене кандидате. 

 

Комисија са задовољством предлаже декану Факултета медициснких наука  Универзитета у Крагујевцу, да утврди предлог 

за избор др Тијане Продановић у звање сарадника у настави за ужу научну област Педијатрија.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

 

 

______________________________________________ 
Доц. др Драгана Савић 

доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу 

За ужу научну област Педијатрија, председник 

 

 

 

______________________________________________ 
Доц. др Невена Фолић 

доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу 

За ужу научну област Педијатрија, члан 

 

 

 

______________________________________________ 
Доц. др Сања Кнежевић 

доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу 

За ужу научну област Педијатрија, 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: Тијана Продановић 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 

 Остварено Испуњава услов 

Обавезни 

услови 

На завршеним претходним нивоима студија 

укупна просечна оцена (најмање осам) 
8,58 ДА 

Студент докторских (мастер или 

специјалистичких) академских студија  
Да ДА 

САРАДНИК У НАСТАВИ: Сузана Живојиновић 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 

 Остварено Испуњава услов 

Обавезни 

услови 

На завршеним претходним нивоима студија 

укупна просечна оцена (најмање осам) 
9,45 ДА 

Студент докторских (мастер или 

специјалистичких) академских студија  
Да ДА 

САРАДНИК У НАСТАВИ: Јелена Цековић 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 

 Остварено Испуњава услов 

Обавезни 

услови 

На завршеним претходним нивоима студија 

укупна просечна оцена (најмање осам) 
9,03 ДА 

Студент докторских (мастер или 

специјалистичких) академских студија  
Да ДА 
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