НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ
ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ
Комисија за припрему извештаја у саставу:
1. Слободан Новокмет, ванредни професор за ужу научну област Фармацеутска
биотехнологија Факултета медицинских наука, председник
2. Владимир Јаковљевић, редовни професор за ужу научну област Физиологија
Факултета медицинских наука, члан
3. Гордана Радић, доцент за ужу научну област Фармацеутска хемија Факултета
медицинских наука, члан
изабрана одлуком Наставно-научног већа Факултета медицинских наука у Крагујевцу броj
01-2873/8-1 од 6.4.2016. године, размотрила је пријаве на конкурс за избор сарадника у
звању асистента за ужу научну област Фармацеутска биотехнологија објављен у новинама
"Послови" од 30.3.2016. године.
На основу увида у конкурсну документацију, Комисија доноси следећи
ИЗВЕШТАЈ
На расписани конкурс за сарадника у звању асистента пријавила су се два (2) кандидата:
1. Сарадник у настави mr ph Катарина Радоњић
2. Дипл. фарм Виолета Илић
Пријављени кандидати испуњавају услове за избор предвиђене Законом о високом
образовању и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу.

КАНДИДАТ 1: mr ph Катарина Радоњић
1. Биографски подаци
Рођена је 17.5.1987. године у Крагујевцу где је завршила основну школу и Прву
крагујевачку гимназију. Уписала је Интегрисане академске студије фармације на
Медицинском факултету Универзитета у Крагујевцу школске 2006/2007. године где је
дипломирала 11.7.2011. године са просечном оценом 9,51 (девет, педесет и један).
Одслушала је другу годину Академских докторских студија на Факултету
медицинских наука, Универзитета у Крагујевцу, изборно подручје Молекулска медицинаподподручје Клиничка и експериментална фармакологија, које је уписала школске
2011/2012. године. Положила је све испите предвиђене планом и програмом студијског
програма са просечном оценом 9,50 (девет, педесет). Усмени докторски испит је положила
16.10.2015. године оценом 9 (девет).
Активно учествује у научно-истраживачком раду Лабораторије за кардиоваскуларну
физиологију Института ФМН у оквиру бројних научних пројеката.
Од 27.2.2013. године је запослена као сарадник у настави ужу научну област
Фармацеутска биотехнологија.
2. Подаци о објављеним радовима
2.1.Монографије, монографске студије, тематски зборници, лескикографске и
картографске публикације међународног значаја (категорија M10)
2.1.1. Нема
2.2.Радови објављени у научним часописима међународног значаја (категорија М20)
2.2.1. Boskovic M, Djokovic J, Grubor I, Guzvic V, Jakovljevic B, Jurisevic M, Ljubisic
D, Mijajlovic M, Milicevic I, Milovanovic M, Nikolic LJ, Nikolic M, Peric S,
Petrovic A, Petrovic J, Radonjic K, Simonovic Lj, Simovic M, Stojanovic S, Stojic
I, Tomovic J, Vranic S, Vucicevic K, Zdravkovic A, Jankovic SM. PhD Students'
Awareness of Research Misconduct. J Empir Hum Res 2013; 8(2):163-4 (M21, 8
бодова)
2.2.2. Mihajlović G, Jovanović-Mihajlović N, Radmanović B, Radonjić K, DjukićDejanović S, Janković S, Janjić V, Milovanović N, Petrović D, Tomić K. Quality
of life of schizophrenic patients treated with haloperidol depot and injection
preparation of long-lasting risperidone. Srp Arh Celok Lek 2011; 139 (Suppl 1):
36-40. (М23, 3 бода)
2.2.3. Vasić G, Mihajlović G, Jovanović-Mihajlović N, Rafajlović M, Barisić J, DjukićDejanović S, Janković S, Radonjić K. Differentiation between opiate addicts in
relation to judical problems. Srp Arh Celok Lek 2011; 139 (Suppl 1): 52-6. (М23,
3 бода)
2.3.Зборници међународних научних скупова (категорија М30)
2.3.1. Нема
2.4.Националне монографије, тематски зборници, лексикографске и картографске
публикације националног значаја; научни преводи и критичка издања грађе,
библиографске публикације (категорија М40)
2.4.1. Нема
2.5.Часописи националног значаја (категорија М50)

2.5.1. Vojvodic P, Mihajlovic G, Djordjevic J, Vojvodic J, Radonjic K.
Psychopharmacological approach to the treatment of adolescents in the first
psychotic episode. Engrami 2015; 37(1):17-25. (М52, 1,5 бод)
2.5.2. Radonjić K. Uticaj klozapina i risperidona na metaboličke parametre i funkciju
jetre kod pacijenata sa šizofrenijom. Medicinski časopis 2013; 47(1): 24-9. (М53,
1 бод)
2.5.3. Tomić K, Mihajlović G, Jovanović-Mihajlović N, Đukić-Dejanović S, Mihajlović
K, Petrović G. Dijagnoza i tretman depresije kod osoba sa intelektualnom
ometenošću. Acta Medica Medianae 2011; 50(3): 81-9. (М52, 1,5 бод)
2.6.Зборници скупова националног значаја категорија (М60)
2.6.1. Tomić K, Mihajlović G, Janković S, Đonović N, Mihajlović K. Uticaj sociodemografskih faktora na kvalitet života i mentalno zdravlje dece sa lakom
intelektualnom ometenošću. Engrami 2011; 33(4) Suppl 1: 56. (М64, 0,2 бода)
2.7.Магистарске и докторске тезе (категорија М70)
2.7.1. Нема
2.8.Техничка и развојна решења (категорија М80)
2.8.1. Нема
2.9.Патенти, ауторске изложбе, тестови (категорија М90)
2.9.1. Нема
3. Преглед и мишљење о досадашњем научном и педагошком раду кандидата
Кандидат је приложио 7 (седам) радова из области клиничких истраживања, од тога
један у целини у часопису међународног значаја, три рада у целини у часопису
националног значаја, два рада у целини на међународном конгресу и један рад у виду
сажетка на националном конгресу.
Запослена је на Факултету медицинских наука у Крагујевцу (од 27.2.2013) као
сарадник у настави за ужу научну област Фармацеутска биотехнологија.
4. Мишљење о исуњености осталих услова за рад прописаних Законом о високом
образовању Статутом Факултета медицинских наука
Кандидат mr ph Катарина Радоњић, испуњава све остале услове за избор у звање
асистент предвиђене Законом о високом образовању и Статутом Факултета медицинских
наука: има просечну оцену већу од осам, студент је Академских докторских студија, има
положен усмени докторски испит и објављен најмање један рад у целини у стручном или
научном часопису са рецензијом као први аутор.

КАНДИДАТ 2: Дипл. фарм Виолета Илић
1. Биографски подаци
Рођена је 9.7.1976. године у Параћину где је завршила гимназију, природноматематички смер. Фармацеутки факултет Универзитета у Београду уписала је школске
1995/1996. године, где је дипломирала 22.12.2003. године са просечном оценом 8,48 (осам,
четрдесет и осам).
Школске 2015/2016. године уписала је прву годину докторских академских студија,
на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду, студијски програм: Фармацеутске
науке, модул Фармакокинетика и клиничка фармација.
Тренутно је запослена у апотеци "ZU Pharmacity" (сада "ZU BENU"), Београд на
радном месту-управник апотеке и координатор апотека у Београду и централној Србији.
2. Подаци о објављеним радовима
2.1.Монографије, монографске студије, тематски зборници, лескикографске и
картографске публикације међународног значаја (категорија M10)
2.1.1. Нема
2.2.Радови објављени у научним часописима међународног значаја (категорија М20)
2.2.1. Ilić V, Bogićević D, Miljković B, Ješić M, Kovačević M, Prostran M, Kovačević
SV. Duration of valproic acid monotherapy correlates with subclinical thyroid
dysfunction in children with epilepsy. Epileptic Disord 2016 DOI :
10.1684/epd.2016.0821 (М23, 3 бода)
2.3.Зборници међународних научних скупова (категорија М30)
2.3.1. Нема
2.4.Националне монографије, тематски зборници, лексикографске и картографске
публикације националног значаја; научни преводи и критичка издања грађе,
библиографске публикације (категорија М40)
2.4.1. Нема
2.5.Часописи националног значаја (категорија М50)
2.5.1. Нема
2.6.Зборници скупова националног значаја категорија (М60)
2.6.1. V. Ilić, S. Vezmar Kovačević, D. Bogićević, B. Miljković, M. Ješić, M. Kovačević.
Subklinički hipotiroidizam u populaciji pedijatrijskih pacijenata sa epilepsijom na
terapiji valproinskom kiselinom/Subclinical Hypothyroidism in Pediatric Patients
wiht Epilepsy on Valproic Acid Treatment. VI Kongres farmaceuta Srbije sa
međunarodnim učešćem. 15-19.oktobar 2004. Beograd. Poster sesije/Poster
Sessions. (М64, 0,2 бода)
2.7.Магистарске и докторске тезе (категорија М70)
2.7.1. Нема
2.8.Техничка и развојна решења (категорија М80)
2.8.1. Нема
2.9.Патенти, ауторске изложбе, тестови (категорија М90)
2.9.1. Нема

3. Преглед и мишљење о досадашњем научном и педагошком раду кандидата
Кандидат је приложио 2 (два) рада из области клиничких истраживања, од тога
један у целини у часопису међународног значаја и један рад у виду сажетка на
националном конгресу.
На основу приложене документације комисија није имала увид у досадашњи
педагошки рад кандидата.
4. Мишљење о исуњености осталих услова за рад прописаних Законом о високом
образовању Статутом Факултета медицинских наука
Кандидат дипл. фарм Виолета Илић, испуњава све остале услове за избор у звање
асистент предвиђене Законом о високом образовању и Статутом Факултета медицинских
наука: има просечну оцену већу од осам, студент је Академских докторских студија и има
објављен најмање један рад у целини у стручном или научном часопису са рецензијом као
први аутор.

ЗАКЉУЧАК
На основу свих наведених чињеница, Комисија је закључила да према Закону о
високом образовању и Статуту Факултета медицинских наука у Крагујевцу, од пријављена
два кандидата, оба кандидата испуњавају услове за избор сарадника у звању асистента и
то: mr ph Катарина Радоњић и дпл. фарм Виолета Илић.
На основу конкурсне документације пријављених кандидата, Комисија предлаже
Наставно-научном већу да изабере mr ph Катарину Радоњић за сарадника у звању
асистента за ужу научну област Фармацеутска биотехнологија, јер испуњава све Законом и
Статутом предвиђене услове.
У Крагујевцу,
25.4.2016.г.

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ

1. проф. др Слободан Новокмет - председник
ванредни професор Факултета медицинских наука у
Крагујевцу за ужу научну област Фармацеутска
биотехнологија

2. проф. др Владимир Јаковљевић - члан
редовни професор Факултета медицинских наука у
Крагујевцу за ужу научну област Физиологија

3. доц. др Гордана Радић - члан
доцент Факултета медицинских наука у Крагујевцу за ужу
научну област Фармацеутска хемија

Упоредна табела пријављених кандидата
Име и презиме

Катарина Радоњић

Виолета Илић

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Просечна оцена
Уписане академске докторске
студије или специјалистичке
студије
Дужина студирања
Испуњени законски услови

9,51

8,48

Да

Да

4 године
9 месеци

8 година
2 месеца

Да

Да

ДОПУНСКИ УСЛОВИ
Одбрањена докторска теза

Не

Не

Положен усмени
докторантски испит/
одбрањен магистарски рад

Да

Не

18,2

3,2

Педагошко искуство

Да

Не

Уже научно подручје

Фармација

Фармација

Број бодова на основу
објављених радова

Остало

