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 наставно-научног већа Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу бр. 01-9273/9 од 05.09.2018. године
2. Датум и место објављивања конкурса:
3. Број сарадника који се бира, звање и назив уже научне области за коју је расписан конкурс:
један истраживач у звању истраживач-приправник
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 Иван Јовановић, ванредни професор за уже научне области Микробиологија и имунологија и Онкологија
Факултета медицинских наука у Крагујевцу, председник
2. Проф. др Владислав Воларевић, ванредни професор за ужу научну област Микробиологија и имунологија Факултета
медицинаких наука у Крагујевцу, члан
3. Доц. др Милан Зарић, доцент за ужу научну област Биохемија Факултета медицинских наука у Крагујевцу, члан
5. Пријављени кандидати:
Милош Милосављевић

II

БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ

1. Име, име једног родитеља и презиме:
Милош, Небојша, Милосављевић
2. Датум и место рођења:
17.10.1991. године, Приштина
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 2010/2011. године, завршетак 17.07.2015. године, Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских
наука, Интегрисане академске студије фармације, просечна оцена 9,94 (девет и 94/100), магистар фармације
4. Година уписа докторских академских студија, универзитет, факултет, научна област:
2015/2016. године, Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Клиничка и експериментална фармакологија
5. Година студија (статус на докторским академским студијама):
У школској 2017/2018. години је уписао трећу годину студија
6. Датум полагања усменог докторског испита и оцена:
26.06.2017. године, оцена 10 (десет)
7. Наслов докторске дисертације, 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:

9.

Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе:

10. Педагошко искуство:

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: 5
1. Aleksić DZ, Milosavljević MN, Bukonjic AM, Milovanović JR, Protrka ZM, Radonjić VB, Janković SM, Stefanović SM.
Translation to Serbian, cultural adaptation, reliability testing and validation of the questionnaire estimating the fear of

2.

3.

4.
5.

2.

injections. Vojnosanit pregl. 2019;76(2): DOI: 10.2298/VSP170412087A. M23 IF=0,405 (2017)
Milosavljević MN, Janković SM, Pejčić AV, Milovanović JR, Opančina VD, Kostić MJ. Reslizumab versus placebo for
poorly controlled, severe eosinophilic asthma: meta- analysis. Vojnosanit pregl. 2018;75(9): DOI:10.2298/VSP161124013M.
M23 IF=0,405 (2017)
Petrović MS, Antonić RA, Bagi BI, Ilić IM, Kočović AG, Milosavljević MN, Nedović NM, Pejčić AV, Vapljanin MZ,
Šabanović AM, Janković SM. Inappropriate prescribing of antibiotics to patients with acute bronchitis. Vojnosanit pregl.
2019;76(7). DOI:10.2298/VSP170731153P. M23 IF=0,405 (2017)
Janković SM, Pejčić AV, Milosavljević MN, Opančina VD, Pešić NV, Nedeljković TT, Babić GM. Risk factors for potential
drug-drug interactions in intensive care unit patients. J Crit Care. 2018;43:1-6. М22 IF=2,872 (2017)
Milovanović JR, Janković SM, Pejčić A, Milosavljević M, Opančina V, Radonjić V, Protrka Z, Kostić M. Evaluation of
brivaracetam: a new drug to treat epilepsy. Expert Opin Pharmacother. 2017;18(13):1381-1389. М21 IF= 3,475

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: 4
1. Vapljanin ZM, Kočović AG, Milosavljević MN, Stefanović SM. Factors influencing hookah smoking in high school
students. Acta Facultatis Medicae Naissensis 2018;35(2):114-124. M51 (2017)
2. Milosavljević MN, Stefanović SM, Milosavljević MN, Kočović AG, Janković SM. Uloga farmaceuta u prevenciji i
otkrivanju interakcija OTC preparata: tehnika nominalne grupe. Racionalna terapija 2018;10(1):1-12. M52 (2017)
3. Stojmenović MLj, Milosavljević МN. Stavovi studenata prema fizičkoj aktivnosti. Racionalna terapija 2017;9(2):29-38.
M52
4. Мilosavljević МN. Мeka kontaktna sočiva- osnovne karakteristike, prednosti i komplikacije koje prate njihovu primenu.
Racionalna terapija 2016;8(1):35-42. M52

IV АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА
Кандидат mr ph Милош Милосављевић у досадашњем научно-истраживачком раду аутор је и коаутор 9 радова објављених у
научним часописима међународног и националног значаја (1 М21, 1 М22, 3 М23, 1 М51 и 3 М52).
Студент је треће године докторских академских студија, положиo је усмени докторски испит и учесник je пројекта
ОИ175007 „Фармаколошка анализа ефеката биолошки активних супстанци на изоловане глатке мишиће
гастроинтестиналног и урогениталног тракта човека“ чији је руководилац проф. др Слободан Јанковић.

V МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У
ЗВАЊЕ СВАКОГ КАНДИДАТА ПОЈЕДИНАЧНО
Кандидат mr ph Милош Милосављевић испуњава све остале услове прописане за избор у звање истраживача-приправника
предвиђене Законом о научно-истраживачкој делатности и Статутом Факултета медицинских наука Универзитета у
Крагујевцу: има просечну оцену већу од осам на завршеним основним студијама, студент је треће године Академских
докторских студија са остварених 120 ЕСПБ и има 9 објављених радова in extenso у часописима категорије М20 и М50 на
једном од водећих светских језика.

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 је mr ph Милош Милосављевић испунио све услове предвиђене Законом о високом образовању и
статутом Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за избор истраживача-приправника.
Кандидат mr ph Милош Милосављевић испуњава све остале услове за избор у наведено звање. На основу прегледане
конкурсне документације, узимајући у обзир научно-истраживачки рад, Комисија предлаже Наставно-научном већу
Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу да утврди предлог за избор mr ph Милоша Милосављевића у
звање истраживач-приправник јер испуњава све Законом и Статутом предвиђене услове.

ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ

1.

Проф. др Иван Јовановић, ванредни професор за уже научне области
Микробиологија и имунологија и Онкологија Факултета медицинских
наука у Крагујевцу, председник

____________________________________________________________
2.

Проф. др Владислав Воларевић, ванредни професор за ужу научну област
Микробиологија и имунологија Факултета медицинаких наука у
Крагујевцу, члан

____________________________________________________________
3.

Доц. др Милан Зарић, доцент за ужу научну област Биохемија Факултета
медицинских наука у Крагујевцу, члан

____________________________________________________________

У Крагујевцу, 21.09.2018. године.

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-ПРИПРАВНИК
УСЛОВИ ПРЕМА ЗАКОНУ О НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ

Обавезни
услови

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

Остварено

Испуњава услов

9,94

Да

Да

Да

Остварено

Испуњава услов

9,94

Да

Да

Да

1 М21, 1М22, 3М23, 1М51
и 3 М52

Да

УСЛОВИ ПРЕМА СТАТУТУ ФАКУЛТЕТА

Општи
услови

На завршеним претходним нивоима студија укупна
просечна оцена (најмање осам)
Студент треће године докторских академских студија са
остварених 120 ЕСПБ

РЕЗУЛТАТИ НАУЧНОГ РАДА
Посебни
услови

1 рад категорије М52 (најмање)
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