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 Универитета у Крагујевцу; број 01-13784 од 21.11.2018. године
2. Датум и место објављивања конкурса:
28.11.2018.године; огласне новине „Послови“ број 805
3. Број сарадника који се бира, звање и назив уже научне области за коју је расписан конкурс:
Један сарадник у звању асистента са докторатом за ужу научну област Педијатрија
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 Зоран Игрутиновић, ванредни професор за ужу научну област Педијатрија Факултета медицинских наука у
Крагујевцу
– доц. др Александра Симовић, доцент за ужу научну област Педијатрија Факултета медицинских наука у Крагујевцу
– доц. др Ана Вујић, доцент за ужу научну област Педијатрија Факултета медицинских наука у Крагујевцу
5. Пријављени кандидати:
Др Драгана Савић

II

БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ

1. Име, име једног родитеља и презиме:
Драгана, Милан Савић
2. Датум и место рођења:
01.04.1974.године. 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:
Година уписа 1993/94, датум завршетка 29.06.1999. године, Универзитет у Крагујевцу, Медицински факултет, просечна
оцена 8,28 (осам и 28/100), доктор медицине
4. Година уписа докторских академских студија, универзитет, факултет, научна област:
2008.година, Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, научна област: медицина
5. Универзитет, факултет, назив студијског програма докторских студија, година уписа, научна област и просечна оцена:
Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, докторске академске студије, 2008. година, медицина, просечна
оцена: 9 (девет).
6. Наслов докторске дисертације, година одбране и стечено научно звање:
„Значај одређивања солубилног CD14 подтипа- пресепсина у трахеалном аспирату у дифренцијалној дијагнози инфекције
новорођенчета“, 2018.године, доктор медицинских наука
7. Година уписа и завршетка специјалистичких, односно магистарских студија, универзитет, факултет, назив студијског
програма, просечна оцена током студија, научна област и стечени академски назив:
1. Специјализацију из педијатрије уписала је школске 2001/02 године на Медицинском факултету у Београду, а
специјалистички испит положила је 04.03.2005.године са одличном оценом 5. Тиме је стекла звање лекара
специјалисте- педијатар.
2. Ужу специјализацију из неонатологије на Медицинском факултету, Универзитета у Београду завршила је са
просечном оценом десет (10), 27.05.2015.год. Тема завршног рада била је „Утицај асистиране репродукције на
морбидитет новорођене деце“. Тиме је стекла звање лекара субспецијалисте- неонатолог.
8. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе:
Специјалистички рад: „Утицај асистиране репродукције на морбидитет новорођене деце“
9. Педагошко искуство:
– 2011-2012 – Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, сарадник у настави на предмету Педијатрија
– 2012-2015 – Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, сарадник у звању асистента за ужу научну
област педијатрија
– 2015-2018 – Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, сарадник у звању асистента за ужу научну
област педијатрија

III ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ

РЕЗУЛТАТИ НАУЧНОГ РАДА
Остварени резултати кандидата категорије 20 (аутор(и), наслов рада, часопис, година издавања, волумен
(број):стране од-до):
b) укупно у ранијем периоду: 3
1. Savić DM, Stojanović ND, Stanković VD, Stojković AK, Čanović DS, Ninković SM, Milošević BZ, Cvetković AM.
Subcutaneous fat necrosis in newborns. Med Glas (Zenica). 2012;9(2):429-31. М23 IF 0,202
2. Knezević S, Stojanović N, Oros A, Savić D, Simović A, Knezević J. Analysis of risk factors in the development of
retinopathy of prematurity. Srp Arh Celok Lek. 2011;139(7-8):433-8. M23 IF 0,190
3. Simovic A, Stojkovic A, Savic D, Milovanovic D. Can a single lactate value predict adverse outcome in critically ill
newborn? Bratisl Med J. 2015;116(10):591-5. M23 IF 0,454
б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање: 2
1. Simovic AM, Stojkovic AK, Dejan JM, Savic D. Is it Possible to Predict Mortality in Preterm Neonates, Based on a Single
Troponin I Value at 24 h? Indian J Pediatr. 2016; 83(5):466-7. M23 IF 0,945
2. Savić D, Simović A, Marković S, Kostić G, Vuletić B, Radivojević S, Lišanin M, Igrutinović Z, Pavlović R. The Role of
Presepsin Obtained from Tracheal Aspirates in the Diagnosis of Early Onset Pneumonia in Intubated Newborns. Indian J
Pediatr. 2018;85(11):968-73. M23 IF 1,046 (2017)
a)

1.

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: 2
1. Savić D, Simović A, Pavlovic R, Knezevic-Rangelov S, Folic N, Trikos B, Djordjevic Z, Igrutinović Z. Can a presepsin
(sCD14-ST) obtained from tracheal aspirate be a biomarker for early-onset neonatal sepsis. Ser J Exp Clin Res. 2018; doi:
10.2478/sjecr-2018-0021. М51
2. Folic N, Djordjevic Z, Folic M, Markovic S, Vuletic B, Savic D, Gajovic O, Jankovic S. Hospital-acquired pneumonia in
newborns with birth weight less than 1500 grams: risk factors and causes. Ser J Exp Clin Res. 2016;17(4):327-32. M51

IV АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА
Др Драгана Савић била је запослена на Факултету медицинских наука, Универзитета у Крагујевцу од 2011.године, најпре као
сарадник у настави, а од 2012.-2018.године као асистент на предмету Педијатрија. Активно је учествовала у извођењу
практичне наставе на студијским програмима Интегрисаних академских студија медицине, Интегрисаних академских
студија фармације, Интегрисаних академских студија стоматологије, Струковним студијама и Специјалистичким студијама.
У досадашњем раду показала је смисао за наставни рад, одговорност и савесност у обављању обавеза, као и коректан однос
са колегама и студентима. 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 др сци мед. Драгана Савић, испуњава све законске услове за избор у звање асистента са докторатом
за ужу научну област Педијатрија. Кандидат поседује научни степен доктора медицинских наука из уже научне области за
коју се бира.
До сада је као аутор/коаутор објавила:
• 5 радова у часописима категорије М20, од чега је у 2 рада први аутор
• 2 рада у часописима категорије М51 на једном од водећих светских језика, од чега је у 1 раду први аутор.
Др Драгана Савић је диплому о високом образовању стекла 1999. године на Медицинском факултету, Универзитета у
Крагујевцу. Специјалистички испит из педијатрије је положила 2005. године на Медицинском факултету, Универзитета у
Београду. Ужу специјализацију из неонатологије завршила је 2015.године на Медицинском факултету, Универзитета у
Београду. Докторску дисертацију је одбранила 2018. године на Факултету медицинских наука, Универзитета у Крагујевцу,
чиме је стекла звање доктор медицинских наука. Запослена је у Клиничком центру Крагујевац, Клиници за педијатрију, као
лекар субспецијалиста, педијатар-неонатолог.

V МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У
ЗВАЊЕ СВАКОГ КАНДИДАТА ПОЈЕДИНАЧНО
На конкурс за избор једног сарадника у звању асистента са докторатом за ужу научну област Педијатрија, пријавио се један
кандидат, др Драгана Савић. Кандидат др Драгана Савић испуњава све услове прописане:
1. Законом о високом образовању јер поседује одговарајући стручни, академски и научни назив
2. Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу јер:
- на завршеним претходним нивоима студија укупна просечна оцена је 8,28
- доктор је медицинских наука
- има специјализацију из одговарајуће области
- има способност за наставни и педагошки рад
- има 5 радова категорије М20 из научне области за коју се бира
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 позитивно оцењује научно-истраживачки, стручни и професионални допринос, педагошке способности и допринос
у настави, др Драгане Савић.
Комисија закључује да др Драгана Савић испуњава све услове утврђене Законом о високом образовању и Статутом
Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за избор сарадника у звању асистента са докторатом.
Комисија предлаже Наставно-научном већу Факултета медицинских наука у Крагујевцу да утврди предлог др Драгане Савић
за избор у звање асистента са докторатом за ужу научну област Педијатрија.
У Крагујевцу, 24.12.2018. године

ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ

_________________________________________________________
проф. др Зоран Игрутиновић, ванредни професор за ужу научну област Педијатрија
Факултета медицинских наука у Крагујевцу

_________________________________________________________
доц. др Александра Симовић, доцент за ужу научну област Педијатрија
Факултета медицинских наука у Крагујевцу

_________________________________________________________
доц. др Ана Вујић, доцент за ужу научну област Педијатрија
Факултета медицинских наука у Крагујевцу

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.

3

VII ТАБЕЛА-САЖЕТАК
AСИСТЕНТ СА ДОКТОРАТОМ
1. ОПШТИ УСЛОВИ

Обавезни
услови

Остварено

Испуњава услов

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

Да
(8,28)

ДА

Стечени научни назив доктора медицинских
наука

Да

ДА

Специјализација из одговарајуће области (важи
само за клиничке предмете)

Да

ДА

Смисао за наставни рад
(педагошко искуство)

Да

ДА

3 рада из научне области за коју се бира
категорије минимум М51 на једном од водећих
светских језика (у једном раду први аутор)

5 M20/2
2 М51/1

ДА

1 рад категорије М20 из научне области за коју
се бира

5 M20

ДА

2. ПОСЕБНИ УСЛОВИ
Алтернативни
обавезни услови
(један од)
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