
 

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 у Крагујевцу број 01-7773 од 23.09.2020. године. 

2. Датум и место објављивања конкурса: 

30.09.2020. године, Огласне новине ПОСЛОВИ бр. 901 

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

Један истраживач сарадник за ужу научну област Оториноларингологија. 

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 Бранислав Белић, доцент за ужу научну област Оториноларингологија Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу, председник 

2. Доц. др Јасмина Стојановић, доцент за ужу научну област Оториноларингологија Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу, члан 

3. Проф. др Владимир Кљајић, ванредни професор за ужу научну област Оториноларингологија Медицинског факултета 

Универзитета у Новом Саду, члан 

5. Пријављени кандидати: 

1. Др Андра Јевтовић 

II      БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

 

1. Име, име једног родитеља и презиме: 

Андра, Владан, Јевтовић 

2. Датум и место рођења: 

07.12.1986, Крагујевац 

3. Година уписа и завршетка високог образовања, универзитет, факултет, назив студијског програма (студијска група), 

просечна оцена током студија и стечени стручни, односно академски назив:  

Упис:школске 2005/2006. године, завршетак: 06.07.2012. године, Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, 

Интегрисане академске студије медицине, просечна оцена: 9,55, доктор медицине. 

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

Упис: школске 2013/2014.године, Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Имунологија, инфекција и 

инфламација. 

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

У школској 2019/2020 години поново уписана трећа година студија. 

6. Датум полагања усменог докторског испита и оцена: 

15.12.2016 године, оцена 10 (десет). 

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

”Ефекти системске апликације IL-33 на прогресију мишјег меланома” – прихваћена тема докторске дисертације одлуком 

Наставно-научног већа Факултета медицинских наука у Крагујевцу, 27.11.2019. године. 

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

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

06.04.2017. године уписане специјалистичке студије из области Оториноларингологије. 

9. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе: 

 

10. Педагошко искуство: 

-03.06.2015. године, Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу, фацилитатор на Катедри за 

оториноларингологију 

-29.01.2016.до 29.01.2017. године, Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу, сарадник у настави за ужу 

научну област Оториноларингологија, први пут 

-29.01.2017. до 29.01.2018. године, Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу, сарадник у настави за ужу 

научну област Оториноларингологија, други пут 

-29.01.2018. до 29.02.2018. године, Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу, виши лабораторијски сарадник 

за ужу научну област Оториноларингологија 

-01.03.2018. до 01.03.2021. године, Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу, истраживач приправник за ужу 

file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/I%20PODACI%20O%20KONKURSU%20KOMISIJI%20I%20KANDIDATIMA/1,%202%20i%203.%20ODLUKA%20O%20RASPISIVANJU%20I%20KONKURS/Odluka_raspisivanje_konkursa_30092020.pdf
file:///D:/Users/Ivan%20Srejovic/Downloads/I%20PODACI%20O%20KONKURSU%20KOMISIJI%20I%20KANDIDATIMA/1,%202%20i%203.%20ODLUKA%20O%20RASPISIVANJU%20I%20KONKURS/Konkursi_30092020_POSLOVI.pdf
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научну област Оториноларингологија 

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 

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

а)укупно у ранијем периоду: 1 

1. Skuletic V, Radosavljevic GD, Pantic J, Simovic Markovic B, Jovanovic I, Jankovic N, Petrovic D, Jevtovic A, Dzodic R, 

Arsenijevic N. Angiogenic and lymphangiogenic profiles in histological variants of papillary thyroid carcinoma. Pol Arch Intern 

Med. 2017;127(6):429-437.M21 IF=2.882(2018) 

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

1. Jevtovic A, Pantic J, Jovanovic I, Milovanovic M, Stanojevic I, Vojvodic D, Arsenijevic N, Lukic ML, Radosavljevic GD. 

Interleukin-33 Pretreatment Promotes Metastatic Growth of Murine Melanoma by Reducing the Cytotoxic Capacity of CD8 + T 

Cells and Enhancing Regulatory T Cells. Cancer Immunol Immunother. 2020;69(8):1461-1475.M21 IF 5.442 (2019) 

 

2. Benazic S, Besser Silconi Z, Jevtovic A, Jurisevic M, Milovanovic J, Mijajlovic M, Nikolic M, Kanjevac T, Potočňák I, 

Samoľová E, Ratkovic ZR, Radic G, Milovanovic M, Pantic J, Arsenijevic N, Radosavljevic GD. The Zn( S-pr-thiosal) 2 

Complex Attenuates Murine Breast Cancer Growth by Inducing Apoptosis and G1/S Cell Cycle Arrest. Future Med Chem. 

2020;12(10):897-914.M22 IF 3.607 (2019) 

 

3. Relić N, Jevtić M, Belić B, Petrović-Rodić D, Jevtović A, Božović N, Jovanović M,Stojanović J. Presentation of a rare case of 

laryngeal schwannoma with short literature review. Vojnosanit pregl. 2020; doi: 10.2298/VSP200803086R. M23 IF 0.152 (2019) 

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: 1 

 

1. Jevtovic A, Belic B, Stojanovic J. Combined surgical approach in the treatment of oculo-orbital complications of frontal 

sinusmucocele: a case report. Ser J Exp Clin Res. 2018; doi:10.2478/sjecr-2018-0072.М51 
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IV   АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА 

Кандидат др Андра Јевтовић је стекао диплому о високом образовању на Факултету медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу 06.07.2012. године са просечном оценом 9,55. Студент је треће године Докторских академских студија на 

Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу са пријављеном темом докторске дисертације под називом: 

„Ефекти системске апликације IL-33 на прогресију мишјег меланома“.Специјалистичке студије из Оториноларингологије на 

Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу започео је 2017. године. Др Андра Јевтовић је од јуна 2015. године 

био ангажован најпре у својству фацилитатора, од јануара 2016. године у звању сарадника у настави, а од марта 2018. године 

у звању истраживача приправника за ужу научну област Оториноларингологија на Факултету медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу. До сада је као аутор/коаутор објавио: четири рада у научним часописима категорије М20 од 

којих је у једном први аутор, један рад у научним часописима категорије М51, у којем је први аутор. 

V МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У 

ЗВАЊЕ СВАКОГ КАНДИДАТА ПОЈЕДИНАЧНО 
 

Кандидат др Андра Јевтовић испуњава све услове прописане Законом о науци и истраживањима и Статутом Факултета 

медицинских наука Универзитета у Крагујевцу:  

• има укупну просечну оцену већу од осам на завршеним основним студијама  

• студент је треће године Докторских академских студија са остварених 120 ЕСПБ  

• одобрена му је тема докторске дисертације под називом „Ефекти системске апликације IL-33 на прогресију мишјег 

меланома“  

• има четири рада у научним часописима категорије М20 од којих је у једном први аутор, један рад у научним 

часописима категорије М51, у којем је први аутор. 

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 

На конкурс за избор једног сарадника у звање истраживач сарадник за ужу научну област Оториноларингологија пријавио 

се један кандидат: др Андра Јевтовић. 

На основу увида у конкурсну документацију, Комисија је закључила да према Закону о науци и истраживањима и Статуту 

Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, пријављени кандидат др Андра Јевтовић испуњава услове за 

избор у звање истраживача сарадника за ужу научну област Оториноларингологија. 

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

истраживачком раду, кандидата др Андре Јевтовића. Комисија закључује да др Андра Јевтовић испуњава све услове 

утврђене Законом о науци и истраживањима и Статутом Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за 

избор сарадника у звању истраживач сарадник. 

Комисија предлаже Наставно-научном већу Факултета медицинских наука у Крагујевцу да утврди предлог за избор др 

Андре Јевтовићау звање истраживача сарадника за ужу научну област Оториноларингологија. 

 

У Крагујевцу, 29.10.2020. године  

 

 

ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

 

 

Доц. др Бранислав Белић, доцент за ужу научну област Оториноларингологија 

Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, председник  

 

________________________________________________________  

 

 

Доц. др Јасмина Стојановић, доцент за ужу научну област Оториноларингологија 

Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, члан 

 

________________________________________________________  

 

 

Проф. др Владимир Кљајић, ванредни професор за ужу научну област Оториноларингологија 

Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду, 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 

ИСТРАЖИВАЧ-САРАДНИК 

УСЛОВИ ПРЕМА ЗАКОНУ О НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ 

 Остварено Испуњава услов 

Обавезни услови 

На завршеним претходним нивоима студија укупна 

просечна оцена (најмање осам) 
9.55 ДА 

Студент докторских академских студија (пријављена 

тема докторске дисертације) 
ДА ДА 

Радови публиковани у часописима са рецензијом 

(најмање један) 
4 М20, 1 М51 ДА 

УСЛОВИ ПРЕМАСТАТУТУ ФАКУЛТЕТА  

1. ОПШТИ УСЛОВИ Остварено Испуњава услов 

Обавезни услови 

На завршеним претходним нивоима студија укупна 

просечна оцена (најмање осам) 
9.55 ДА 

Студент треће године докторских академских 

студија са остварених 120 ЕСПБ 
ДА ДА 

Смисао за наставни рад 

(педагошко искуство) 
ДА ДА 

2. ПОСЕБНИ УСЛОВИ  

Алтернативни 

обавезни услови 

(један од) 

3  рада из научне области за коју се бира категорије 

минимум М51 на једном од водећих светских језика 

(у једном раду први аутор) 

4 М20/1, 1 М51/1 ДА 

1 рад категорије М20 4 М20 ДА 
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