
 

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 01-1582 од 20.02.2018.године. 

2. Датум и место објављивања конкурса: 

Oгласне новине ПОСЛОВИ, од 28.2.2018. године 

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

Један сарадник у звању асистена за ужу научну област Судска медицина 

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: 

- проф. др Ивана Живановић-Мачужић, ванредни професор за ужу научну област Анатомија Факултета медицинских наука у 

Крагујевцу 

- доц. др Милош Тодоровић, доцент за ужу научну област Судска медицина Факултета медицинских наука у Крагујевцу 

- проф. др Сузана Матејић, редовни професор за ужу научну област Судска медицина Медицинског факултета у Приштини 

са привременим седиштем у Косовској Митровици 

5. Пријављени кандидати: 

Др Живана Словић 

II      БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

 

1. Име, име једног родитеља и презиме: 

Живана (Светозар) Словић 

2. Датум и место рођења: 

25.10.1982. 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:  

Уписала студије 2001/02, завршила 2007; Универзитет у Крагујевцу; Медицински факултет; студије медицине; просечна 

оцена 8,29; звање доктор медицине 

4. Година уписа докторских академских студија, универзитет, факултет, научна област: 

2008; Универзитет у Крагујевцу; факултет Медицинских наука; смер Неуронауке 

5. Година студија (статус на докторским академским студијама):  

Обновњена трећа година 2017/18 

6. Датум полагања усменог докторског испита и оцена: 

17.01.2011. оцена 9 (девет) 

7. Наслов докторске дисертације, датум пријаве и одбране и стечено научно звање: 

05.07.2017.године дата је сагласност на Извештај комисије o оцени научне заснованости теме ,,Судскомедицинске 

карактеристике повреда и механизми повређивања смртно страдалих учесника у саобраћајним незгодама“ 

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: 2011/2012., завршетак: 2017.; Универзитет у Крагујевцу; Факултет медицинских наука; 30.08.2017.године положен 

специјалистички испит са оценом ,,одличан 5“; звање-специјалиста судске медицине 

9. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе: 

 

10. Педагошко искуство: 

2009-2010. Универзитет у Крагујевцу, Медицински факултет, сарадник у настави за ужу научну област Судска медицина 

2010-2011. Универзитет у Крагујевцу, Медицински факултет, сарадник у настави за ужу научну област Судска медицина 

2011-2014. Универзитет у Крагујевцу, Медицински факултет, истраживач сарадник за ужу научну област Судска 

медицина 

2014- Универзитет у Крагујевцу, факултет Медицинских наука, истраживач сарадник за ужу научну област Судска 

медицина 

III ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ 

РЕЗУЛТАТИНАУЧНОГ РАДА 

file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Documents/KPP/KPP/Zivana%20Slovic/I%20PODACI%20O%20KONKURSU%20KOMISIJI%20I%20KANDIDATIMA/1,%202%20i%203.%20ODLUKA%20O%20RASPISIVANJU%20I%20KONKURS/Odluka%20o%20raspisivanju%20konkursa%20od%2028022018.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Documents/KPP/KPP/Zivana%20Slovic/I%20PODACI%20O%20KONKURSU%20KOMISIJI%20I%20KANDIDATIMA/1,%202%20i%203.%20ODLUKA%20O%20RASPISIVANJU%20I%20KONKURS/Konkursi_od_28022018.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Documents/KPP/KPP/Zivana%20Slovic/I%20PODACI%20O%20KONKURSU%20KOMISIJI%20I%20KANDIDATIMA/1,%202%20i%203.%20ODLUKA%20O%20RASPISIVANJU%20I%20KONKURS/Konkursi_od_28022018.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Documents/KPP/KPP/Zivana%20Slovic/I%20PODACI%20O%20KONKURSU%20KOMISIJI%20I%20KANDIDATIMA/4.%20ODLUKA%20O%20FORMIRANJU%20KOMISIJE/Odluka%20o%20formiranju%20Komisije.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Documents/KPP/KPP/Zivana%20Slovic/I%20PODACI%20O%20KONKURSU%20KOMISIJI%20I%20KANDIDATIMA/4.%20ODLUKA%20O%20FORMIRANJU%20KOMISIJE/Odluka%20o%20formiranju%20Komisije.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Documents/KPP/KPP/Zivana%20Slovic/I%20PODACI%20O%20KONKURSU%20KOMISIJI%20I%20KANDIDATIMA/4.%20ODLUKA%20O%20FORMIRANJU%20KOMISIJE/Odluka%20o%20formiranju%20Komisije.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Documents/KPP/KPP/Zivana%20Slovic/I%20PODACI%20O%20KONKURSU%20KOMISIJI%20I%20KANDIDATIMA/4.%20ODLUKA%20O%20FORMIRANJU%20KOMISIJE/Odluka%20o%20formiranju%20Komisije.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Documents/KPP/KPP/Zivana%20Slovic/I%20PODACI%20O%20KONKURSU%20KOMISIJI%20I%20KANDIDATIMA/4.%20ODLUKA%20O%20FORMIRANJU%20KOMISIJE/Odluka%20o%20formiranju%20Komisije.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Documents/KPP/KPP/Zivana%20Slovic/I%20PODACI%20O%20KONKURSU%20KOMISIJI%20I%20KANDIDATIMA/5.%20PRIJAVLJENI%20KANDIDATI/Prijava%20na%20konkurs.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Documents/KPP/KPP/Zivana%20Slovic/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/1%20i%202.%20IZVOD%20IZ%20MATICNE%20KNJIGE/izvod%20iz%20maticne%20knjige.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Documents/KPP/KPP/Zivana%20Slovic/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/1%20i%202.%20IZVOD%20IZ%20MATICNE%20KNJIGE/izvod%20iz%20maticne%20knjige.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Documents/KPP/KPP/Zivana%20Slovic/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/diploma.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Documents/KPP/KPP/Zivana%20Slovic/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/diploma.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Documents/KPP/KPP/Zivana%20Slovic/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/uverenje.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Documents/KPP/KPP/Zivana%20Slovic/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/uverenje.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Documents/KPP/KPP/Zivana%20Slovic/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/uverenje.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Documents/KPP/KPP/Zivana%20Slovic/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/uverenje.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Documents/KPP/KPP/Zivana%20Slovic/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/uverenje.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Documents/KPP/KPP/Zivana%20Slovic/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/8,%209%20MAGISTERIJUM,%20SPECIJALIZACIJA/diploma%20specijaliste.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Documents/KPP/KPP/Zivana%20Slovic/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/8,%209%20MAGISTERIJUM,%20SPECIJALIZACIJA/diploma%20specijaliste.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Documents/KPP/KPP/Zivana%20Slovic/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/10.%20PEDAGOSKO%20ISKUSTVO/ugovor%20o%20radu%201.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Documents/KPP/KPP/Zivana%20Slovic/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/10.%20PEDAGOSKO%20ISKUSTVO/ugovor%20o%20radu%202.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Documents/KPP/KPP/Zivana%20Slovic/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/10.%20PEDAGOSKO%20ISKUSTVO/ugovor%20o%20radu%203.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Documents/KPP/KPP/Zivana%20Slovic/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/10.%20PEDAGOSKO%20ISKUSTVO/ugovor%20o%20radu%203.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Documents/KPP/KPP/Zivana%20Slovic/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/10.%20PEDAGOSKO%20ISKUSTVO/ugovor%20o%20radu%204.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Documents/KPP/KPP/Zivana%20Slovic/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/10.%20PEDAGOSKO%20ISKUSTVO/ugovor%20o%20radu%204.pdf
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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. Todorovic M, Todorovic D, Matejic S, Minic Z, Stankovic V, Preljevic I, Hajrovic S, Savic S. The role of alcohol in fatal 

work related injuries. HealthMed, 2012; 6(2): 648-653. М23 IF=0,435 (2011)  

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

 

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

од-до): 

a) укупно у ранијем периоду (2) 

1. Minić Ž, Matejić S, Todorović M, Vrndić O, Petrović M. Nagnječenje mozga-mehanizam nastanka i značaj. Medicinski 

časopis 2010; 44(4), 16-19. M53  

2. Petrović M, Tončev G, Bošković-Matić T, Gavrilović A, Minić Ž. Melas sindrom-prikaz bolesnika. Medicinski časopis 

2011; 45(2), 32-35. M52 

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

1. Slovic Z, Vitosevic K, Zivkovic Zaric R, Mladjenovic N, Todorovic M. Combined Homicide. Racionalna terapija, 2017, IX 

(1); 47-52. M52 

2. Vitošević K, Todorović D, Slović Ž, Živković Zarić R, Todorović M. Forensic genetics and genotyping. Serbian Journal of 

Experimental and Clinical Research. DOI: 10.1515/SJECR-2016-0074. M51 

3. Slović Ž, Vitošević K, Jančić S, Matić S, Todorović M. Myocardial infarction at the patient with parathyroid adenoma. 

Materia Medica, 2017; 33 (1): 1494-1498. M52 

 

IV   АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА 

  

Кандидат др Живана Словић у досадашњем научно-истраживачком раду аутор је и коаутор 6 радова објављених 

у научним часописима међународног и националног значаја (1 М23, 1 М51, 3 М52 и 1 М53). Др Живана Словић 

запослена је на Факултету медицинских наука у Крагујевцу од 06.03.2009. године, као сарадник у настави и 

истраживач сарадник за ужу научну област Судска медицина. У наведеном периоду др Живана Словић активно је 

укључена у извођење практичне наставе на интегрисаним академским студијама медицине и стоматологије. 

Према обавезама се односи савесно, практичну наставу добро припрема, испољивши таленат да практична знања 

из Судске медицине, на интересантан и јасан начин, пренесе студентима. Студент је треће године докторских 

студија. 

 

V МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У 

ЗВАЊЕ СВАКОГ КАНДИДАТА ПОЈЕДИНАЧНО 
 

Кандидат др Живана Словић, испуњава све услове за избор у звање асистента предвиђене Законом о високом 

образовању, Законом о научно-истраживачкој делатности и Статутом Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу:  

 студент је 3. године Докторских академских студија на Факултету медицинских наука у Крагујевцу са 

остварених 120 ЕСПБ 

 просечна оцена на претходном нивоу студија 8,29 

 има завршену одговарајућу специјализацију (специјалиста Судске медицине) 

 има објављена 3 рада in extenso у часопису категорије најмање М52 на једном од водећих светских језика, 

при чему је у 2 рада први аутор и 1 рад категорије М20 

 показује смисао за наставни рад 

 
 

НАПОМЕНА: Потребно је експлицитно навести да ли или не сваки кандидат појединачно испуњава услове за избор у звање. 

  

file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Documents/KPP/KPP/Zivana%20Slovic/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M20/raniji%20period/M23.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Documents/KPP/KPP/Zivana%20Slovic/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M20/raniji%20period/M23.pdf
http://kobson.nb.rs/servisi.131.html?jid=387345
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Documents/KPP/KPP/Zivana%20Slovic/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/raniji%20period/M53-1.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Documents/KPP/KPP/Zivana%20Slovic/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/raniji%20period/M53-1.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Documents/KPP/KPP/Zivana%20Slovic/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/raniji%20period/M52-2.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Documents/KPP/KPP/Zivana%20Slovic/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/raniji%20period/M52-2.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Documents/KPP/KPP/Zivana%20Slovic/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/od%20izbora%20u%20prethodno%20zvanje%20ili%20od%20poslednjeg%20izbora%20u%20zvanje/M52-1.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Documents/KPP/KPP/Zivana%20Slovic/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/od%20izbora%20u%20prethodno%20zvanje%20ili%20od%20poslednjeg%20izbora%20u%20zvanje/M52-1.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Documents/KPP/KPP/Zivana%20Slovic/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/od%20izbora%20u%20prethodno%20zvanje%20ili%20od%20poslednjeg%20izbora%20u%20zvanje/M51-2.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Documents/KPP/KPP/Zivana%20Slovic/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/od%20izbora%20u%20prethodno%20zvanje%20ili%20od%20poslednjeg%20izbora%20u%20zvanje/M51-2.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Documents/KPP/KPP/Zivana%20Slovic/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/od%20izbora%20u%20prethodno%20zvanje%20ili%20od%20poslednjeg%20izbora%20u%20zvanje/M52-3.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Documents/KPP/KPP/Zivana%20Slovic/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/od%20izbora%20u%20prethodno%20zvanje%20ili%20od%20poslednjeg%20izbora%20u%20zvanje/M52-3.pdf
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VI   ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ОДРЕЂЕНО ЗВАЊЕ 

 

Комисија позитивно оцењује научноистраживачки, стручни и професионални допринос, педагошке способности 

и допринос у настави др Живане Словић. Комисија закључује да др Живана Словић испуњава све услове 

утврђене Законом о високом образовању и Статутом Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за 

избор у сарадника у звању асистента. Комисија предлаже Наставно-научном већу Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу да изабере др Живану Словић у звање асистента за ужу научну област Судска 

медицина. 

 

 

 

ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

 

 

 

 

проф. др Ивана Живановић-Мачужић, 

ванредни професор за ужу научну област Анатомија, 

Факултета медицинских наука у Крагујевцу, председник 

 

 

______________________________________________________ 

 

 

доц. др Милош Тодоровић,  

доцент за ужу научну област Судска медицина, 

Факултета медицинских наука у Крагујевцу, члан  

 

 

______________________________________________________ 

 

 

проф. др Сузана Матејић,  

редовни професор за ужу научну област Судска медицина,  

Медицинског факултета у Приштини са привременим седиштем 

у Косовској Митровици, члан 

 

 

______________________________________________________ 
 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: 

Извештај се пише нао брасцу, 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 

AСИСТЕНТ (ПРВИ ИЗБОР) 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 

 Остварено 
Испуњава 

услов 

Обавезни услови 

На завршеним претходним нивоима студија укупна 

просечна оцена (најмање осам) 
8,29 ДА 

Студент треће године докторских академских студија са 

остварених 120 ЕСПБ 
Да ДА 

Специјализација из одговарајуће области (важи само за 

клиничке предмете) 
Да ДА 

Смисао за наставни рад 

(педагошко искуство) 
Да ДА 

2. ПОСЕБНИ УСЛОВИ 

Алтернативни обавезни 

услови 
(један од) 

3 рада категорије М52 (у једном први аутор) из уже 

научне области за коју се бира 

1М51, 

2М52 
ДА 

1 рад категорије М20 1 М20 ДА 

 


