
Образац  4 

НАЗИВ ФАКУЛТЕТА   ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ 

 

 ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА 

НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА  

за поља природно-математичких, медицинских, техничко-технолошких и друштвено-хуманистичких наука 

 

- обавезна садржина - 

(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 01-1582 од 20.02.2018. године 

2. Датум и место објављивања конкурса: 

28.02.2018. године, огласне новине „Послови“ број 766 

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

Један наставник у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област Физикална медицина и 

рехабилитација 

4. Састав комисије са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назива уже научне области за коју је 

изабран у звање, датум избора у звање и установа у којој је члан комисије запослен: 

1) Проф. др Миодраг Вељковић, ванредни професор за ужу научну област Физикална медицина и 

рехабилитација Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу (изабран 05.03.2014.), 

председник Комисије  

2) Проф. др Дејан Јеремић, ванредни професор за ужу научну област Анатомија Факултета медицинских 

наука Универзитета у Крагујевцу (изабран 08.03.2017.), члан Комисије  

3) Проф. др Милица Лазовић, ванредни професор за ужу научну област Физикална медицина и 

рехабилитација Медицинског факултета Универзитета у Београду (изабрана 03.12.2013.), члан Комисије  

5. Пријављени кандидати: 

Доц. др Александра Јуришић-Шкевин 

II      БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

 

1. Име, име једног родитеља и презиме:  

Александра, Јовица, Јуришић-Шкевин 

2. Звање:  

доцент Факултета медицинских наука у Крагујевцу за ужу научну област Физикална медицина и 

рехабилитација 

3. Датум и место рођења, адреса:  

Датум и место рођења: 04.09.1968. Горњи Милановац  

      Адреса: Моравска 8а/3, Крагујевац 

4. Установа или предузеће где је кандидат тренутно запослен и професионални статус: 

 Клинички центар Крагујевац, Службa за физикалну медицину и рехабилитацију, начелник Одељења за 

рехабилитацију неуролошких болесника; 

 Факултет медицинских наука, Универзитета у Крагујевцу, доцент за ужу научну област Физикална 

медицина и рехабилитација 

5. Година уписа и завршетка високог образовања, универзитет, факултет, назив студијског програма 

(студијска група), просечна оцена током студија и стечени стручни, односно академски назив:  

Уписала 1987/88.године, завршила 30.06.1993.год. Универзитет у Крагујевцу, Медицински факултет, са 

просечном оценом 8.94, доктор медицине. 

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

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

1. Уписала 1994/95. године, завршила 29.12.1997. Универзитет у Београду, Медицински факултет, 

специјалистичке студије, област Физикална медицина и рехабилитација, положила са одличном 

оценом, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације 

2. Уписала 1993/94. године, завршила 23.12. 2002. Универзитет у Крагујевцу, Медицински факултет, 

одбранила магистарску тезу са одличном оценом, стечени академски назив - магистар медицинских 

наука 

7. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе: 

„Клинички модел ране рехабилитације хемиплегичара након цереброваскуларног инсулта“ 
8. Универзитет, факултет, назив студијског програма докторских студија, година уписа, научна област и 

просечна оцена: 

Универзитет у Крагујевцу, Медицински факултет у Крагујевцу, 2003/04. године, научна област 

Физикална медицина и рехабилитација 
9. Наслов докторске дисертације, година одбране и стечено научно звање: 
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Докторску дисертацију под насловом ''Значај морфолошких карактеристика лумбалних пршљенова у 

етиологији дискус херније", одбранила 07.03. 2008. Године на Медицинском факултету у Крагујевцу и 

тиме стекла научно звање - доктор медицинских наука. 

10. Знање светских језика - наводи: чита, пише, говори, са оценом одлично, врло добро, добро,  

задовољавајуће: 

Енглески-задовољавајуће 

11. Област, ужа област: 

Медицина, Физикална медицина и рехабилитација 

12. Место и трајање специјализација и студијских боравака у иностранству (30 и више дана):  

 

13. Кретање у професионалном раду (установа, факултет, универзитет или фирма, трајање запослења и звање 

- навести сва звања): 

 1996–2004. године лекар на Одељењу за физикалну медицину и рехабилитацију КБЦ Крагујевац 

 2004–2007. године  шеф Одсека дечије рехабилитације Одељења за физикалну медицину и 

рехабилитацију КЦ Крагујевац 

 2007–2010. Начелник пријемно-дијагностичко-поликлиничког одељења Центра за физикалну 

медицину и рехабилитацију КЦ Крагујевац  

 Од 2010. године начелник Одељења за рехабилитацију неуролошких болесника Центра за физикалну 

медицину и рехабилитацију КЦ Крагујевац  

 2008–2013. године асистент за ужу научну област Физикална медицина и рехабилитација на 

Медицинском факултету Универзитета у Крагујевцу  

 Од 2013. године  – Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу, доцент за ужу научну 

област Физикална медицина и рехабилитација, 

14. Чланство у стручним и научним асоцијацијама: 

 Члан Српског лекарског друштва 
 Члан Лекарске коморе Србије 

 

III ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ 

1. ОБАВЕЗНИ ЕЛЕМЕНТИ 

1.1. РЕЗУЛТАТИ НАУЧНОГ РАДА 

 

1. Остварени резултати кандидата категорије 10 (аутор(и), наслов, година издавања, издавач, број страна):  

a) укупно у ранијем периоду 

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

2. Остварени резултати кандидата категорије 20 (аутор(и), наслов рада, часопис, година издавања, волумен 

(број):стране од-до): 

а) укупно у ранијем периоду: 3 

1. Filipovic N,  Peulic A,  Zdravkovic N, Grbovic-Markovic V and Jurisic-Skevin A. Transient finite element 

modeling of functional electrical stimulation. Gen Physiol Biophys 2011; 30: 59–65.     M23; IF 1,192 

(2011)    
2. Vujanac A,  Jakovljevic V, Djordjevic D,  Zivkovic V, Stojkovic M, Celikovic D, Andjelkovic N, Jurisic 

Skevin A and Djuric D. Nitroglycerine effects on portal vein mechanics and oxidative stress in portal 

hypertension. World J Gastroenterol 2012; 18(4):331-9;     М22, IF 2.547 (2012) 

3. Veselinovic M, Jakovljevic V, Jurisic-Skevin A, Toncev S, Djuric D. Carotid enlargement and serum levels 

of von Willebrand factor in rheumatoid arthritis: a follow-up study. Clin Rheumatol 2012; 31(12): 1727-32.  

M23; IF 2,037 (2012) 
 

б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање: 6 

 

1. Nurkovic J, Zaletel I, Nurkovic S, Hajrovic S, Mustafic F, Isma J, Skevin AJ, Grbovic V, Filipovic MK, 

Dolicanin Z. Combined effects of electromagnetic field and low-level laser increase proliferation and alter 

the morphology of human adipose tissue-derived mesenchymal stem cells. Laser Med Sci 2017; 32 (1):151-

60.     M21, IF 2,461 (2015)  

2. Grbovic V, Jurisic-Skevin A, Djukic S, Stefanović S, Nurkovic J. Comparative analysis of the effects 

combined physical procedures and alpha-lipoic acid on the electroneurographic parameters of patients with 

distal sensorimotor diabetic polyneuropathy. J Phys Ther Sci 2016; 28(2):432-7.     M23, IF 0,392 (2014)     

3. Parezanovic-Ilic K, Mladenovic-Segedi Lj, Jurisic-Skevin A, Zivanovic-Macuzic I, Grbovic V, Nurkovic J, 

Jovanovic M, Jeremic D. The influence of various risk factors on the strength of pelvic floor muscle in 
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women. Vojnosanit Pregl 2017; 74(6): 557–563.        M23, IF 0,367 (2016)   

4. Nurkovic J, Dolicanin Z, Mustafic F, Mujanovic R, Memic M, Grbovic V, Jurisic Skevin A, Nurkovic S. 

Mesenchymal stem cells in regenerative rehabilitation. J Phys Ther Sci 2016; 28(6): 1943-8.  M23, IF 0,392 

(2014) 
5. Nurkovic J, Jovasevic Lj, Hedrih A, Bajin Z, Parezanovic Ilic K, Grbovic V, Jurisic Skevin A, Dolicanin Z. 

Treatment of Trochanteric Bursitis: Our Experience. J Phys Ther Sci 2016; 28(7): 2078-81.   M23, IF 0,392 

(2014)  
6. Grbovic V, Stefanovic S, Djukic S, Nurkovic J, Zdravkovic Petrovic N, Parezanovic Ilic K, Divjak A and 

Jurisic Skevin A. The effects of the physical procedures in patients with diabetic neuropathy.  Vojnosanit 

Pregl 2018; DOI:10.2298/VSP170429165G.  M23, IF 0,367 (2016) 

3. Остварени резултати кандидата категорије 30 (аутор(и), наслов рада, назив скупа, датум одржавања, 

место одржавања, организатор, број странице(а) зборника/часописа где је штампан извод): 

 

a) укупно у ранијем периоду: 7  

1. Parezanović-Ilić K., Lazarević M, Jevtić M, Jurišić-Škevin A, Grbović-Marković V, Zečević-Luković T. 

Merenje mišića poda karlice kod žena. 8. Congress of physiatrist Serbia with international participations, 

Ivanjica 2008, Abstract book:86-87. M34 

2. Grbović-Marković V, Petrović M, Jurišić-Škevin A, Luković T, Parezanović-Ilić K, Veljković M. Efekat 

fizikalnih procedura u lečenju dijabetesne polineuropatije- prikaz slučaja. 8. Congress of physiatrist Serbia 

with international participations, Ivanjica 2008, Abstract book: 302-303. M34 

3. Parezanović-Ilić K, Jevtić M, Jurišić-Škevin A, Grbović-Marković V, Zečević-Luković T, Veljković M. 

Rehabilitacioni proces kod neuroborelioza- prikaz slučaja. 9. Congress of physiatrist Serbia with international 

participations, Subotica 2009, Abstract book: 166-167. M34  

4. Grbović-Marković V, Jurišić-Škevin A, Veljković M, Parezanović-Ilić K, Luković T, Petrović M. Efekti 

fizikalne terapije na redukciju bola kod pacijenata sa dijabetesnom polineuropatijom. 9. Congress of 

physiatrist Serbia with international participations, Subotica 2009, Abstract book: 162-163. M34  

5. Jurišić-Škevin A, Grbović- Marković V, Veljković M, Parezanović-Ilić K, Jevtić M. Klinički efkti fizikalne 

terapije u lečenju pacijenata sa lumbalnom diskus hernijom. 9. Congress of physiatrist Serbia with 

international participations, Subotica 2009, Abstract book: 235. M34 

6. Jurišić-Škevin A, Grbović- Marković V, Veljković M, Parezanović-Ilić K, Pavićević D. Primena sonoforeze 

biofriz gela u terapiji gonartroze. 9. Congress of physiatrist Serbia with international participations, Subotica 

2009, Abstract book: 285-286. M34  

7. Jurišić-Škevin A, Grbović-Marković V, Parezanović-Ilić K, Veljković M, Pavićević D. Rehabilitacija 

bolesnice sa reumatoidnim artritisom nakon obostrane implantacije totalne endoproteze kolena- prikaz 

slučaja. 10. Congress of physiatrist Serbia with international participations, Kladovo 2010, Abstract 

book:180. M34  

 

б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање: 13  

1. Grbovic V, Jurisic-Skevin A, Parezanovic-Ilic K, Tomic-Lucic A, Djordjevic D, Pavlovic D, Nurkovic J. 

Correlations between clinical parameters and health-related quality of life in postmenopausal osteoporotic 

women. XVI European congres on Osteoporosis and Osteoarthritis (WCO-IOF-ESCEO), Malaga 2016. Abstract book: 

100. М34 

2. Jurisic Skevin A, Grbovic V, Parezanovic Ilic K, Pavlovic D. Functional evaluation of patients with 

ankilosing spondylitis (abstracts). XV European congres on Osteoporosis and Osteoarthritis (ESCEO15-IOF), Milano 

2015. Abstract book:170. М 34 

3. Grbovic V, Jurisic-Skevin A, Lucic-Tomic,A Parezanovic-Ilic K, Veselinovic M, Djordjevic D, Pavlovic D.  

Vitamin D status and its relationship with healted-related quality of life in postmenopausal osteoporotic 

woman with and without (non)vertebral fractures (abstracts). XV European congres on Osteoporosis and 

Osteoarthritis (ESCEO15-IOF), Milano 2015. Abstract book:81. М34 

4. Pavlovic D, Paunovic J, Prodanovic S, Tomic Lucic A , Jurisic Skevin A, Grbovic V. Association between age, anatomical 

stage, functional class  and functional status of disease in patients with moderately active rheumatoid arthritis after 

balneophisical therapy (abstracts). XV European congres on Osteoporosis and Osteoarthritis (ESCEO15-IOF), 

Milano 2015. Abstract book:241.  M34 

5. Grbovic V, Jurisic-Skevin A, Lucic-Tomic A, Parezanovic-Ilic K. Quality of life in patients with postmenopausal 

osteoporosis. XIV European congres on Osteoporosis and Osteoarthritis (ESCEO14-IOF), Seville 2014. Abstract book: 

275. М34 

6. Jurisic Skevin A, Grbovic V, Parezanovic Ilic K, Pavlovic D. Evaluacija funkcionalnosti lokomotornog 

sistema kod pacijenata sa ankilozirajućim spondilitisom. XIV Congress of physiatrist Serbia with 

international participations, Subotica 2014, Abstract book: 261. M 34 

7. Grbović V, Jurišić Škevin A, Parezanović Ilić K, Luković T, Tomić Lučić A. Značaj određivanja frax 

algoritma. XIV Congress of physiatrist Serbia with international participations, Subotica 2014. Abstract 

book:287.  

M 34 

8. Parezanović Ilić K, Jurišić Škevin A, Grbović V, Pavlović D. Prikaz slučaja rehabilitacije pacijenta posle 

operacije subarahnoidalne ciste torakalne regije. XV Congress of physiatrist Serbia with international 

participations, 2015 Vrnjacka banja, Abstract book:305. M 34 
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9. Grbović V, Jurišić Škevin A, Parezanović Ilić K, Đurđević P. Fizikalna terapija u lečenju pacijenata sa 

hemofilijom A I inhibitorom- prikaz slučaja. XV Congress of physiatrist Serbia with international 

participations, Vrnjačka banja 2015. Abstract book: 303. M 34 

10. Jurišić Škevin A, Grbović V, Parezanović Ilić K, Pavlović D. Efekat fizikalnih procedura kod bolesnika sa 

primarnom osteoartrozom kolena. XV Congress of physiatrist Serbia with international participations, 

Vrnjačka banja 2015. Abstract book: 347. M 34 

11. Jurišić Škevin A, Grbović V, Nurković J, Pavlović D, Parezanović Ilić K. Pregabalin u terapiji lumbalne 

radiculopatije-prikaz slučaja. XVI Congress of physiatrist Serbia with international participations, 

Bukovicka banja 2016. Abstract book:319. M 34  

12. Jurisic Skevin A, Grbovic V, Pavlovic D, Tomic Lucic A, Nurkovic J: Efekat primene fizikalnih procedura na 

redukciju bola i kvalitet života kod bolesnika sa primarnom osteoartrozom kolena Конгрес Удружења 

реуматолога и оболелих од реуматских болести Србије са међународним учешћем, Kopaonik 2016. 

Abstract book: 91.  M34 

13. Jurisic-Skevin A, Grbovic V, Tomic-Lucic A, Divjak A, Veselinovic M, Nurkovic J: The importance of 

exercise in patients with osteoarthrosis of the hip. XVII European congres on Osteoporosis and Osteoarthritis 

(ESCEO17-IOF), Florence 2017. Abstract book: 502.  M34 

 

4. Остварени резултати кандидата категорије 40 (аутор(и), наслов, година издавања, издавач, број страна): 

a) укупно у ранијем периоду 

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

 

5. Остварени резултати кандидата категорије 50 (аутор(и), наслов рада, часопис, година издавања, волумен 

(број):стране од-до): 

a) укупно у ранијем периоду: 2 

1. Zelen I, Mitrovic M, Jurisic-Skevin A, Arsenijevic S. Activity of superoxide dismutase and catalase and 

content of malondialdehyde in seminal plasma of infertile patients, Med Pregl 2010; LXIII (9-10): 624-629. 

М51 

2. Jurisic-Skevin A, Jevtic M, Veljkovic M, Grbovic-Markovic V. Importance of an early rehabilitation 

program for hemiplegics after cerebrovascular insult, Medicus 2007; 8(3):102-107. М53 

 

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

1. Grbovic
 
V, Jurisic Skevin A, Parezanovic Ilic K, Lucic Tomic A, Nurkovic

 
J, Jeremic

 
D, Djordjevic D. 

Correlations between clinical parameters and health-related quality of life in postmenopausal osteoporotic 

women. Serb J Exp Clin Res 2016; 17 (4):333-341.  М52 

2. Bubanja D, Djukic A, Jurisic-Skevin A, Grbovic V, Saveljic I, Exarchos T, Filipovic N. Static and dynamic 

measurement and computer simulation of diabetic mellitus foot biomechanics. Journal of the Serbian Society 

for Computational Mechanics  2014;1(8): 64-74. M52 

3. Grbovic V, Jurisic-Skevin A, Djukic A, Petrovic M, Zdravkovic-Petrovic N. The effects of the physical 

therapy on the electrodiagnostic parameters and quality of life of patients with distal symmetric sensorimotor 

diabetic polyneuropathy. Medicinski časopis, 2013;47 (4): 173-178. M53 

 

6. Остварени резултати кандидата категорије 60 (аутор(и), наслов рада, назив скупа, датум одржавања, 

место одржавања, организатор, број странице(а) зборника/часописа где је штампан извод): 

a) укупно у ранијем периоду 

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

 

7. Остварени резултати кандидата категорије 80 (аутор(и), назив, датум признавања, институција, место): 

a) укупно у ранијем периоду 

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

 

8. Остварени резултати кандидата категорије 90 (аутор(и), назив, датум признавања, институција, место): 

a) укупно у ранијем периоду 

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

 

9. Хетероцитатни индекс: 

 

10. Кумулативни импакт фактор: 

KIF=10,147 

11. Кандидат испуњава услове за ментора докторских дисертација, у складу са стандардом 9? 

a) да 

б) не 

Кандидат је на листи ментора за докторске академске студије-медицинске науке Факултета медицинских 

наука у Крагујевцу 

12. Руковођење или учешће у научним пројектима: 

Пројекти Факултета  

- учесник Јуниор пројекта број ЈП 08/14 бр.01-4937/2 Факултет медицинских наука: „Експлозивна 
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јачина мишића трупа и кука као потенцијални фактор ризика за настанак акутног неспецифичног 

лумбалног синдрома“  

 

Пројекти Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 

- учесник пројекта: „Примена биомедицинског инжењеринга у претклиничкој и клиничкој пракси“ (бр. 

41007) 

13. Остало: 

 

1.2. РЕЗУЛТАТИ НАСТАВНОГ РАДА И АНГАЖОВАЊЕ У РАЗВОЈУ НАСТАВЕ 

 

а) Ако се кандидат први пут бира у наставничко звање и заснива радни однос на Универзитету у 

Крагујевцу 

 

1. Назив приступног предавања из уже научне области: 

 

2. Позитивно оцењено приступно предавање из уже научне области 

a) да 

б) не 

 

б) Ако кандидат има претходно искуство у педагошком раду 

 

1. Назив студијског програма, предмета (модула, курса), година студијског програма и фонд часова (на 

основним, дипломским, односно специјалистичким, магистарским, мастер и докторским студијама): 

Интегрисане академске студије медицине, Физикална медицина и рехабилитација, четврта година, 44 

часа 

Интегрисане академске студије медицине, Вештина комуникације, друга година, 6 часова 

Основне струковне студије, Вештина комуникације са пацијентом, прва година, 2 часа 

Основне струковне студије, Кинезитерапијске технике, трећа година, 24 часа 

Основне струковне студије, Рехабилитација у спорту, трећа година, 15 часова 

Основне струковне студије, Клиничке евалуационе и терапијске технике, трећа година, 21 час 

Основне струковне студије, Медицинска рехабилитација 2, трећа година, 23 часа 

 

2. Искуство у педагошком раду са студентима (просечан број часова одржане наставе у току школске године 

у периоду од избора у претходно звање или од последњег избора у звање): 

Број часова: 142 

3. Оцена педагошког рада: 

Позитивно мишљење о педагошком раду (52. Седница четвртог сазива Комисије за обезбеђивање 

квалитета одржана 05.02.2018.)  

4. Кандидат је аутор књиге из релевантне области, одобреног уџбеника за ужу научну област, поглавља у 

одобреном уџбенику за ужу научну област, превода иностраног уџбеника, монографије, практикума или 

збирка задатака за ужу научну област (наслов, аутор(и), година издавања, издавач): 

Александра Ј. Јуришић-Шкевин, Милорад Р. Јевтић. Методе рехабилитације лумбалног синдрома, У: 

Пантовић М и сар., Неуронауке - у сусрет новом миленијуму. Универзитет у Крагујевцу, Медицински 

факултет, Крагујевац, 2006:256–276. Одлуком Комисије за издавачку делатност Медицинског факултета 

у Крагујевцу, бр. 2435 од 11.10.2005. одобрено је штампање рукописа као помоћног уџбеника за 

последипломску наставу и додељен је ISBN 86-7760-004-3.  

 

Александра Ј. Јуришић-Шкевин, Драган Миловановић. Вештина комуникације са пацијентима у вези 

са учешћем у клиничком истраживању, У: Јањић В и сар., Вештина комуникације у здравству. 

Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Крагујевац, 2017: 133-147. ISBN 978-86-7760-

117-1.  

 

5. Кандидат је аутор тест питања у бази одобреној за полагање испита из уже научне области (навести број 

тест питања): 

Аутор 216 тест питања за предмет Физикална медицина и рехабилитација 

6. Назив студијског програма, предмета (модула, курса), година студијског програма и број часова које је 

кандидат одржао у току школске године (на основним, дипломским односно специјалистичким, 

магистарским и докторским студијама): 

Интегрисане академске студије медицине, Физикална медицина и рехабилитација, четврта година, 44 

часа 

Интегрисане академске студије медицине, Вештина комуникације, друга година, 6 часова 

Основне струковне студије, Вештина комуникације са пацијентом, прва година, 2 часа 

Основне струковне студије, Кинезитерапијске технике, трећа година, 24 часа 

Основне струковне студије, Рехабилитација у спорту, трећа година, 15 часова 
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Основне струковне студије, Клиничке евалуационе и терапијске технике, трећа година, 21 час 

Основне струковне студије, Медицинска рехабилитација 2, трећа година, 23 часа 

 

7. Увођење нових метода у реализацији наставе и развоју квалитетног материјала за употребу у настави 

(задатака, демонстрационих огледа и слично.): 

 

8. Увођење нових области, наставних предмета (модула, курсева): 

 

9. Учешће у припреми и руковођење студијским програмом и/или руковођење катедром: 

 Шеф катедре за Физикалну медицину и рехабилитацију на ИАСМ 

 Шеф катедре за Физикалну медицину и рехабилитацију на ОСС 

10. Активно учешће у раду или организација периодичних и перманентних клиничких/лабораторијских 

састанака или журнал клубова: 

 

11. Руковођење радом демонстратора (фацилитатора), сарадника у настави, стажиста, специјализаната, 

асистената: 

 Шеф Катедре за физикалну медицину и рехабилитацију на студијском програму Интегрисаних 

академских студија медицине 

 Шеф Катедре за физикалну медицину и рехабилитацију на Основним струковним студијама 
12. Обављање секретарских послова на катедри: 

 

13. Руковођење предметом у оквиру уже научне области: 

 

14. Менторство студентских радова: 

 

15. Туторство: 

 

16. Остало: 

 

1.3. РЕЗУЛТАТИ У ОБЕЗБЕЂИВАЊУ НАУЧНО-НАСТАВНОГ ПОДМЛАТКА 

 

1. Менторство одбрањеног завршног рада на специјалистичким или мастер академским студијама, односно 

дипломских и специјалистичких радова и магистарских теза (име и презиме студента, ужа научна област 

и наслов рада, датум одбране): 

 

2. Учешће у комисијама за одбрану завршних радова на специјалистичким или мастер академским 

студијама, односно дипломских и специјалистичких радова и магистарских теза (име и презиме студента, 

ужа научна област и наслов рада, датум одбране): 

 

3. Учешће у комисијама за оцену пријављених докторских дисертација (име и презиме докторанта, ужа 

научна област и наслов дисертације, датум одобрења) 

Никола Продановић, Клиничка и експериментална хирургија, Анализа хода пацијената након 

артропластике колена уз помоћ тродимензионалног система OptiTrack, 08.09.2017. године 

Ирена Николић-Мицковић, Клиничка и експериментална физиологија са спортском медицином, Процена 

утицаја социодемографских, здравствених фактора и физичке активности на развој деформитета 

кичменог стуба код деце, 08.11.2017. године 

4. Учешће у комисијама за одбрану докторских дисертација (име и презиме докторанта, ужа научна област и 

наслов дисертације, датум одбране): 

Бобан Јоксимовић, Неуронауке, Прогностичка улога интраоперативног мониторинга у неурохирургији 

мозга и кичмене мождине, датум одбране 29.09.2017. 

Владимир Пузовић, Експериментална и примењена физиологија са спортском медицином, Евалуација 

морфолошких карактеристика, моторичких и сензорних способности руке и процена фактора утицаја 

на исте код пацијената оперисаних након повреде периферних нерава, датум одбране 18.12.2017. 

5. Менторство докторских дисертација (име и презиме докторанта, ужа научна област, наслов дисертације, 

датум када је израда дисертације одобрена и датум именовања кандидата за ментора): 

 

6. Менторство одбрањених докторских дисертација (име и презиме докторанта, ужа научна област, наслов 

дисертације и датум одбране): 

 

7. Чланство у комисијама за специјалистичке и субспецијалистичке испите, за усмене докторске испите, за 

оцену снаге и дизајна студије: 

Члан комисије за полагање специјалистичког испита из Физикалне медицине и рехабилитације 
8. Учешће у раду факултетских тела за израду акредитационих докумената, комисијa за квалитет, етичких 



 7 

одбора: 

Члан Комсије за обезбеђивање квалитета 

9. Допринос уређењу интернет странице факултета: 

 

10. Остало: 

 

2. ИЗБОРНИ ЕЛЕМЕНТИ 

2.1. СТРУЧНО-ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС 

 

1. Аутор, коаутор елабората или студије: 

 

2. Руковођење или учешће на научним пројектима: 

1. Учесник у пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја – Београд, Машински 

факултет, Универзитет у Крагујевцу: Примена биомедицинског инжењеринга у претклиничкој и 

клиничкој пракси, истраживач, бр. 41007 
 

2. Учесник у Јуниор пројекту Факултета медицинских наука, Универзитета у Крагујевцу: 

Експлозивна јачина мишића трупа и кука као потенцијални фактор ризика за настанак акутног 

неспецифичног лумбалног синдрома, истраживач ЈП 08/14 бр.01-4937/2 

3. Иноваторство: 

 

4. Уређивање међународних и домаћих научних и стручних часописа: 

 

5. Чланство у редакцијама међународних и домаћих научних часописа: 

 

6. Рецензије научних радова, монографија, пројеката, уџбеника, практикума, студијских програма, установа 

и  друго: 

Serbian Journal of Experimental and Clinical Research  

Војносанитетски преглед 

Медицински часопис ПОНС 

7. Чланство у научним и организационим одборима међународних и домаћих научних и стручних скупова: 

 

8. Вођење професионалних (струковних) организација: 

 

9. Учешће у раду одбора, законодавних тела, професионалних организација: 

 

10. Организација, учешће и вођење локалних, регионалних, националних или интернационалних 

манифестација (конференције, конгреси и други научни скупови): 

 

11. Пружање консултантских услуга: 

 

12. Руководилац или сарадник на Tempus, односно Erasmus+ пројекту: 

 

13. Израда професионалних експертиза и рецензирање радова и пројеката: 

Serbian Journal of Experimental and Clinical Research  

Војносанитетски преглед 

Медицински часопис ПОНС 

14. Сарадња са привредом и друштвеном заједницом: 

 

15. Руковођење или учешће у изради стручне студије од значаја за привреду: 

 

16. Учешће у организацији факултетских курсева КМЕ: 

Руководилац курса КМЕ Остеоартроза периферних зглобова одржане 17.12.2016. године 

17. Објављени радови из категорије expert opinion у часопису који издаје факултет : 

 

18. Остало: 

Предавач курса КМЕ Слабост мишића пода карлице код жена и рехабилитациони третман  

Предавач курса КМЕ Савремени приступ припреми и опоравку врхунских спортиста – фокус на 

специфичности рукомера као спорта 

2.2. ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 
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1. Руковођење на факултету и Универзитету: 

Члан Савета Факултета медицинских наука у Крагујевцу 

2. Учешће у раду органа и тела факултета и Универзитета: 

Члан Комисије за обезбеђивање квалитета Факултета медицинских наука у Крагујевцу 

Члан Наставно-научног већа Факултета медицинских наука 

Члан Већа семестара за ИАСМ 

3. Допринос активностима које побољшавају углед и статус факултета и Универзитета: 

 

4. Учешће у раду одбора, законодавних тела, професионалних организација: 

 

5. Учешће у комисијама за избор у звање наставника и сарадника: 

Члан комисије за избор наставника за ужу научну област Физикална медицина и рехабилитација, одлука 

број IV-03-929/7 од 04.10.2017. 

Члан комисије за избор наставника за ужу научну област Физикална медицина и рехабилитација, одлука 

број IV-03-919/15 од 05.10.2016. 

Члан Комисије за избор сарадника у настави за ужу научну област Физикална медицина и рехабилитација, 

одлука број 01-6405 од 16. 06. 2015.  

Члан Комисије за избор сарадника у настави за ужу научну област Физикална медицина и рехабилитација, 

одлука број 01-6404 од 16. 06. 2015.  

6. Чланство у националним или међународним научним, односно стручним и струковним организацијама, 

институцијама од јавног значаја и сл.: 

 Члан Српског лекарског друштва 

 Члан Лекарске коморе Србије  

7. Чланство у професионалним (струковним) организацијама: 

 Члан Српског лекарског друштва 

 Члан Лекарске коморе Србије 

8. Чланство у научним и организационим одборима међународних и домаћих научних и стручних скупова: 

 

9. Међународне и националне награде и признања: 

 

10. Остало: 

 

2.3. САРАДЊА СА ДРУГИМ ВИСОКОШКОЛСКИМ И НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИМ 

ИНСТИТУЦИЈАМА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ 

 

1. Чланство у професионалним (струковним) организацијама: 

 Члан Српског лекарског друштва 

 Члан Лекарске коморе Србије 

2. Учешће у програмима размене наставника и студената (мобилност): 

 

3. Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма са другим факултетима и универзитетима 

у земљи и иностранству: 

 

4. Руковођење и учешће у међународним пројектима: 

 

5. Стручно усавршавање на универзитетима/институтима у земљи и иностранству (назив универзитета, 

област усавршавања и период боравка): 

 

6. Гостовања и предавања по позиву на универзитетима у земљи и иностранству (назив универзитета, назив 

предавања и период боравка): 

 

7. Заједнички публиковани радови, монографије или пројекти са другим универзитетима у земљи и 

иностранству: 

1. Nurkovic J, Zaletel I, Nurkovic S, Hajrovic S, Mustafic F, Isma J, Skevin AJ, Grbovic V, Filipovic MK, 

Dolicanin Z. Combined effects of electromagnetic field and low-level laser increase proliferation and alter the 

morphology of human adipose tissue-derived mesenchymal stem cells. Laser Med Sci 2017; 32 (1):151-60.  

2. Nurkovic J, Dolicanin Z, Mustafic F, Mujanovic R, Memic M, Grbovic V, Jurisic Skevin A, Nurkovic S. 

Mesenchymal stem cells in regenerative rehabilitation. J Phys Ther Sci 2016; 28(6): 1943-8.   

3. Nurkovic J, Jovasevic Lj, Hedrih A, Bajin Z, Parezanovic Ilic K, Grbovic V, Jurisic Skevin A, Dolicanin Z. 

Treatment of Trochanteric Bursitis: Our Experience. J Phys Ther Sci 2016; 28(7): 2078-81.    

8. Заједнички студијски програми, интернационализација: 

 

9. Научна сарадња са иностранством, билатерални пројекти, заједнички истраживачки рад, боравци у 

иностранству и друго: 
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10. Учешће у комисијама за оцену и одбрану докторских дисертација на другим факултетима: 

 

11. Учешће у изради и спровођењу студијских програма заједничких са другим факултетима у земљи и 

иностарнству: 

 

12. Остало 
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IV   АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА 
(на једној страници куцаног текста) 

 

1. ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА ПЕДАГОШКОГ РАДА 

 

Доц. др Александра Јуришић-Шкевин је запослена на Факултету медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу. Активно учествује у извођењу теоретске и практичне наставе на студијском програму 

Интегрисаних академских студија медицине и Основних струковних студија. Шеф је Катедре за физикалну 

медицину и рехабилитацију на  Интегрисаним академским студијама медицине и на Основним струковним 

студијама. У досадашњем раду показала је смисао за наставни рад, одговорност и савесност у обављању 

обавеза, као и коректан однос са колегама и студентима. Комисија за обезбеђење квалитета Факултета 

медицинских наука Универзитета у Крагујевцу дала је позитивно мишљење о њеном педагошком раду. 

 

2. ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА НАУЧНОГ И ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА 

 

До сада је као аутор/коаутор објавила: 

 9 радoва у часописима са SCI листе (1 рад М21, 1 рад М22 и 7 радова М23), кумулативни импакт 

фактор објављених радова је 10,147  

 5 радова у часописима од националног значаја, од којих је 2 рада објавила у часопису Факултета 

медицинских наука 

 20 саопштења на међународним (20 саопштења категорије М30) 

 аутор је више поглавља у уџбеницима из релевантне области 

 

Истраживач је на једном пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и 

на једном јуниор пројекту Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу.  

Активна је и као рецензент научних радова, како у часопису Факултета, тако и за потребе часописа са SCI 

листе. 

 

3. РЕЗУЛТАТИ У ОБЕЗБЕЂИВАЊУ НАУЧНО-НАСТАВНОГ ПОДМЛАТКА 

 

Била је члан комисија за оцену научне заснованости докторске дисертације као и члан комисија за оцену и 

одбрану завршене докторске дисертације на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу.  

Била је члан комисије за избор у звање наставника и сарадника на Факултету медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу.  

 

4. ОЦЕНА ДОПРИНОСА АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 

 

Доц. др Александра Јуришић-Шкевин је шеф катедре за Физикалну медицину и рехабилитацију на 

Интегрисаним академским студијама медицине и на Основним струковним студијама. Члан је Савета 

Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу и члан Комисије за квалитет. Активно је 

доприносила активностима које побољшавају углед и статус Факултета и Универзитета. Успоставила је 

сарадњу са другим високошколским и научно-истраживачким институцијама у земљи.  
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V   МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У 

ЗВАЊЕ СВАКОГ КАНДИДАТА ПОЈЕДИНАЧНО 
(на 1/2 странице куцаног текста, са називом звања за које је конкурс расписан) 

На расписани конкурс у огласном листу "Послови" од 28. 02. 2018. године за избор једног наставника у звању 

ванредног професора или доцента за ужу научну област Физикална медицина и рехабилитација на Факултету 

медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, јавио се један кандидат: доц. др Александра Јуришић-

Шкевин, доцент за ужу научну област Физикална медицина и рехабилитација. 

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, мишљење је Комисије да доц. др Александра Јуришић-Шкевин, испуњава све услове за 

избор у звање ванредни професор за ужу научну област  Физикална медицина и рехабилитација: 

а) Законом о високом образовању, јер поседује одговарајући стручни, академски и научни назив. 

 

б) Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу,  

 

в) Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у    

    Крагујевцу јер има:  

 

- научни назив доктора наука за научну област за коју се бира  

- 9 радова из научне области за коју се бира категорије М20, од којих је 6 од избора у претходно звање 

(у 2 рада је водећи аутор) 

- кумулативни импакт фактор радова 10,147 

- испуњава услове за ментора докторских дисертација 

- учешће на једном Јуниор пројекту Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу (као 

учесник) и једном пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја (као истраживач) 

- 20 саопштења на међународним научним скуповима  

- 5 радова у часописима од националног значаја, од којих су 2 рада објављена у часопису Факултета 

Медицинских наука 

- позитивну оцену педагошког рада на основу оцене Комисије за квалитет наставе Факултета 

медицинских наука 

- више поглавља у уџбеницима из уже научне области 

- 216 тест питања у бази одобреној за полагање испита из уже научне области 

- преко 80 часова наставе у току школске године 

- шеф Катедре за физикалну медицину и рехабилитацију на  Интегрисаним академским студијама 

медицине и на Основним струковним студијама 

- учешће у комисијама за избор у звање наставника и сарадника 

- учешће у комисији за полагање специјалистичког испита 

- учешће у организацији курса КМЕ Факултета медицинских наука 

- учешће у комисијама за оцену пријављених и завршених докторских дисертација 

- заједничке радове и пројекте са другим универзитетима у земљи 

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 

НАСТАВНИКА 

 

Комисија позитивно оцењује научно-истраживачки, стручни и професионални допринос, педагошке 

способности и допринос академској и широј заједници пријављеног кандидата, доц. др Александре Јуришић-

Шкевин. 

 

Комисија закључује да доц. др Александра Јуришић-Шкевин испуњава све услове предвиђене Законом о 

високом образовању, Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу и Правилником о начину и 

поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу, који су 

прописани за избор у звање ванредног професора. 

 

Комисија са великим задовољством предлаже Наставно-научном већу Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу да утврди предлог за избор доц. др Александре Јуришић-Шкевин у звање 

ванредног професора за ужу научну област Физикална медицина и рехабилитација. 

 

 

 

 

У Крагујевцу, 

02.04.2018. године                                                                                          ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

 

Проф. др Миодраг Вељковић,  

ванредни професор за ужу научну област Физикална медицина и рехабилитација 

Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, председник  

 

 

___________________________________________ 

 

Проф. др Дејан Јеремић,  

ванредни професор за ужу научну област Анатомија 

 Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, члан 

 

 

___________________________________________ 

 

Проф. др Милица Лазовић,  

ванредни професор за ужу научну област Физикална медицина и рехабилитација 

Медицинског факултета Универзитета у Београду, члан 

 

 

                 ___________________________________________ 
 

 

 

 

НАПОМЕНА: 

Извештај се пише на обрасцу, навођењем кратких одговора, са валидним подацима, без непотребног 

текста. 

Разврставање и рангирање радова врши се према Правилнику о начину и поступку заснивања радног 

односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу и правилника надлежног министарства.  

Оцена испуњености услова за избор у звање врши се према Правилнику о начину и поступку заснивања 

радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу. 

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. 

 

 

 



VII   ТАБЕЛА-САЖЕТАК 

 

Поље медицинских наука 

Ред. бр. Александра Јуришић Шкевин, ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР (ПРВИ ИЗБОР) 

 Остварено Испуњава услов 

Обавезни услови Испуњени услови према Статуту Факултета Дa ДА 

УСЛОВИ ПРЕМА ПРАВИЛНИКУ УНИВЕРЗИТЕТА   

Општи услови Испуњен услов за избор у доцента Дa ДА 

1. ОБАВЕЗНИ ЕЛЕМЕНТИ 

1.1. РЕЗУЛТАТИ НАУЧНОГ РАДА 

Обавезни услови 

Два рада категорије М21, М22 или М23, из научне области за коју се бира, од избора у претходно звање 6 М20 ДА 

Испуњава услове за ментора докторских дисертација, у складу са стандардом 9. за акредитацију 

студијских програма докторских академских студија на високошколским установама 
Да ДА 

Оригинално стручно остварење, односно руковођење или учешће у научном пројекту 
МПНТР 41007 

ЈП 08/14 
ДА 

5 радова на научним скуповима. Три из категорије М30 20 М30 ДА 

Два рада у часопису Факултета, за кандидате који су у радном односу на Факултету медицинских наука 2  ДА 

Алтернативни 

обавезни услови 

(један од) 

7 радова М20. У два водећи аутор. KIF ≥ 7 
9 М20/2 

KIF=10,147 
ДА 

10 радова М20. У два водећи аутор   

7 радова М20. Водећи аутор у два категорије М21 или М22.   

8 радова М20. У три рада водећи аутор. HCI ≥ 50   
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1.2. РЕЗУЛТАТИ НАСТАВНОГ РАДА И АНГАЖОВАЊЕ У РАЗВОЈУ НАСТАВЕ 

Обавезни услови 

Позитивна оцена педагошког рада на основу оцене факултетске комисије за квалитет наставе (обавезна 

позитивна оцена добијена у студентским анкетама током целокупног протеклог изборног периода) 

уколико има педагошко искуство 

Да ДА 

Педагошко искуство, или позитивна оцена приступног предавања из уже области уколико се први пут 

бира у звање на Универзитету у Крагујевцу 
Да ДА 

Уџбеник за ужу област за коју се бира  или монографија или практикум или збирка задатака или књига (са 

ISBN) из уже научне области за коју се бира- објављено (у обзир се узимају и електронска издања) у 

периоду од избора у наставничко звање и одобреном за интегрисане, специјалистичке или докторске 

студије. Рачунају се поглавља у публикацијама.  

Да ДА 

Аутор 200 тест питања у бази одобреној за полагање испита из уже научне области,  за кандидате који су у 

радном односу на Факултету медицинских наука и који су бирани за ужу научну област у оквиру поља 

медицинских наука 

216 ДА 

Алтернативни 

обавезни услови 

(један од) 

Преко 80 часова наставе у току школске године 142 ДА 

Учешће у припреми и руковођење студијским програмом и/или руковођење катедром Да ДА 

Организација периодичних и перманентних клиничких/лабораторијских састанака или журнал клубова   

Руковођење радом сарадника у настави, асистената, стажиста, специјализаната Да ДА 

Руковођење предметом у оквиру уже научне области   

Менторство студентских радова   

Туторство   

1.3. РЕЗУЛАТИ У ОБЕЗБЕЂИВАЊУ НАУЧНО-НАСТАВНОГ ПОДМЛАТКА 

Обавезни услов Учешће у комисијама за оцену једне пријављене и једне завршене докторске дисертације 2/2 ДА 

Алтернативни 

обавезни услови 
Ментор једне одобрене дисертације   
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(један од) 
Чланство у комисијама за специјалистичке и субспецијалистичке испите Да ДА 

Чланство у комисијама за усмене докторске испите   

Чланство у комисијама за оцену снаге и дизајна студије   

Учешће у раду Факултетских тела за израду акредитационих докумената   

Учешће у раду комисије за квалитет Да ДА 

Учешће у раду етичких одбора   

Допринос уређењу интернет странице Факултета   

ИСПУЊЕН УСЛОВ ЗА ОБАВЕЗНЕ ЕЛЕМЕНТЕ         ДА             НЕ  

2. ИЗБОРНИ ЕЛЕМЕНТИ (Остварене активности у најмање два елемента из најмање две од три различите изборне групе) 

2.1. СТРУЧНО-ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС 

 
Учешће у научним пројектима Министраства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 

или у међународним научним пројектима 
Да ДА 

 Аутор или коаутор патента или техничког унапређења   

 Аутор или коаутор поглавља у националној или међународној монографије из уже научне области   

 Елаборат о унапређењу наставе   

 Оригинална студија   

 Рецензирање радова и пројеката Да ДА 
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 Уређивање часописа и публикација   

2.2. ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 

 

Учешћа у комисијама за избор у звање наставника и сарадника Да ДА 

Чланство у националним или међународним научним, стручним или струковним организацијама или 

институцијама од јавног значаја 
Да ДА 

Учешћа у раду органа и тела факултета и Универзитета Да ДА 

Израде професионалних експертиза и рецензирањe радова и пројеката Да ДА 

Организација и руковођење локалних, регионалних, националних или интернационалних конференција и 

скупова 
  

Учешће у организацији факултетских курсева КМЕ 1 КМЕ ДА 

Објављен један рад из категорије expert opinion у часопису који издаје Факултет   

2.3. САРАДЊА СА ДРУГИМ ВИСОКОШКОЛСКИМ И/ИЛИ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ  

 

Учешће у комисијама за оцену и одбрану Докторских дисертација на другим факултетима   

Учешће у програмима размене наставника и студената   

Учешће у изради и спровођењу студијских програма заједничких са другим факултетима у земљи   

Учешће у изради и спровођењу студијских програма заједничких са иностраним факултетима   

Заједнички публиковани радови, монографије или пројекти са другим универзитетима у земљи и 

иностранству 
Да ДА 
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Стручно усавршавање на универзитету/институту у земљи и иностранству (по правилу у трајању најмање 

месец дана) 
  

ИСПУЊЕН УСЛОВ ЗА ИЗБОРНЕ ЕЛЕМЕНТЕ         ДА             НЕ  

 

КАНДИДАТ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ЗА ИЗБОР          ДА             НЕ  

 


