Наставно-научном већу
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: 01-5218 од 25.04.2017. године
2. Датум и место објављивања конкурса:
3.5.2017. године огласне новине Послови број 724-725
3. Број сарадника који се бира, звање и назив уже научне области за коју је расписан конкурс:
Један сарадник у звању асистента за ужу научну област Клиничка фармација
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. Проф. др Душан Ђурић, ванредни професор за ужу научну област Клиничка фармација Факултета медицинских наука
Универзитета у Крагујевцу, председник
2. Проф. др Владимир Јаковљевић, редовни професор за ужу научну област Физиологија Факултета медицинских наука
Универзитета у Крагујевцу, члан
3. Проф. др Марко Фолић, ванредни професор за ужу научну област Клиничка Фармација Факултета медицинских наука
Универзитета у Крагујевцу, члан
5. Пријављени кандидати:
Др сци. мед. Радиша Павловић

II

БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ

1. Име, име једног родитеља и презиме:
Радиша Томислав Павловић
2. Датум и место рођења:
5.1.1976., 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:
1995-2003, Универзитет у Крагујевцу, Медицински факултет, 8,69, доктор медицине
4. Година уписа докторских академских студија, универзитет, факултет, научна област:
2011, Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Клиничка и експериментална фармакологија
5. Година студија (статус на докторским академским студијама):
доктор медицинских наука
6. Датум полагања усменог докторског испита и оцена:
2.10.2012., оцена 9
7. Наслов докторске дисертације, датум пријаве и одбране и стечено научно звање:
Анализа фактора ризика за настанак честих егзацербација хроничне опструктивне болести плућа које захтевају
хоспитализацију и трошкови лечења - датум одбране - 28.2.2017., доктор медицинских наука
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:
2012-2013. године- Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, сарадник у настави за ужу научну област
Клиничка фармација
2013-2014. године- Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, сарадник у настави за ужу научну област
Клиничка фармација
2014. године- Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, сарадник у звању асистента за ужу научну област
Клиничка фармација

III ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ

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 – 1
1) Pavlovic R, Jankovic S. Inverse correlation of Acinetobacter spp. resistance rate and ciprofloxacin utilization. J Antibiot
(Tokyo). 2014; 67(3):273-5. М22, IF=2.173 (2015)
б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање – 2

1) Projovic I, Vukadinovic D, Milovanovic O, Jurisevic M, Pavlovic R, Jacovic S, Jankovic S, Stefanovic S. Risk factors
for potentially inappropriate prescribing to older patients in primary care. Eur J Clin Pharmacol. 2016;72(1):93-107.
M22 IF=2,710 (2015)
2) Pavlovic R, Stefanovic S, Lazic Z, Jankovic S. Factors associated with rate of COPD exacerbations that require
hospitalization. Turk J Med Sci. 2017; 47(1):134-14. М23 IF=0.372 (2015)
2.

Остварени резултати кандидата категорије 50 (аутор(и), наслов рада, часопис, година издавања, волумен (број):стране
од-до):
а) укупно у ранијем периоду -1
1) Pavlović R, Janković S, Đorđević Z. Profile of urinary tract infections pathogens and their antimicrobial resistance
patterns during three-year period (2009-2011) in the Clinical Сenter Kragujevac. Racionalna terapija 2013; 5(2):27-41
M53
б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање-/

IV АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА
Кандидат др сци. мед. Радиша Павловић до садa је објавио укупно 4 рада, и то: 3 (три) рада у реферисаним часописима
са SCI листе категорије М20 (KIF=5,255) и 1 (један) рад у часопису категорије М50.
Од августа 2012. године Радиша Павловић ради као сарадник у настави, а од 2014. године као сарадник у настави у
звању асистента на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, где активно учествује у извођењу
наставног процеса на десет предмета у оквиру уже научне области Клиничка фармација на студијском програму
Интегрисаних академских студија фармације као и на два предмета у оквиру наставног процеса на студијском програму
Интегрисаних академских студија стоматологије.
Докторску дисертацију под називом „Анализа фактора ризика за настанак честих егзацербација хроничне
опструктивне болести плућа које захтевају хоспитализацију и трошкови лечења“ је одбранио дана 28.2.2017. год. и
укупно остварио 180 ЕСПБ са просечном оценом студија 9,33 (девет и 33/100), чиме је стекао научни назив доктор
медицинских наука.

V МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У
ЗВАЊЕ СВАКОГ КАНДИДАТА ПОЈЕДИНАЧНО
На конкурс за избор једног сарадника у звању асистента за ужу научну област Клиничка фармација пријавио се један
кандидат, и то:
1. Радиша Павловић
Кандидат Радиша Павловић испуњава све услове прописане:
1. Законом о високом образовању и
2. Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу :
- има укупну просечну оцену већу од осам на завршеним основним студијама (8,69)
- публиково је укупно 3 рада категорије М20 (КIF=5,255) (2 рада у последњем изборном периоду)
- одбранио је докторску дисертацију
- има педагошко искуство
НАПОМЕНА: Потребно је експлицитно навести да ли или не сваки кандидат појединачно испуњава услове за избор у звање.

2

VI ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ОДРЕЂЕНО ЗВАЊЕ
Комисија закључује да др сци. мед. Радиша Павловић, испуњава све услове утврђене Законом о високом образовању и
Статутом Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за избор сарадника у звању асистента.
Комисија са задовољством предлаже Наставно-научном већу Факултета медицинских наука у Крагујевцу да утврди
предлог за избор др сци. мед. Радишe Павловићa у сарадника у звању асистента за ужу научну област Клиничка
фармација.

У Крагујевцу,
1.6.2017. године
ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
Проф. др Душан Ђурић, ванредни професор за ужу научну област Клиничка
фармација Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу,
председник

__________________________________________________________________
Проф. др Владимир Јаковљевић, редовни професор за ужу научну област
Физиологија Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, члан

__________________________________________________________________
Проф. др Марко Фолић, ванредни професор за ужу научну област Клиничка
Фармација 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
Радиша Павловић AСИСТЕНТ (ПOНОВНИ ИЗБОР)
1. ОПШТИ УСЛОВИ

На завршеним претходним нивоима студија
укупна просечна оцена (најмање осам)

Обавезни
услови

Студент треће године докторских академских
студија са остварених 120 ЕСПБ

Остварено

Испуњава услов

Да
(8,69)

Да

доктор
медицинских
наука

Да

Да

Да

2М20

Да

3М20

Да

Специјализација из одговарајуће области
(важи само за клиничке предмете)
Смисао за наставни рад
(педагошко искуство)

2. ПОСЕБНИ УСЛОВИ
Обавезни
услови
Алтернативни
обавезни услови
(један од)

1 рад категорије М20 из уже научне области
за коју се бира, публикован у претходном
изборном периоду
3 рада категорије М52 (у једном први аутор)
из уже научне области за коју се бира
1 рад категорије М20
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