НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ
ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ
Комисија за припрему извештаја у саставу:
1. доц. др Гордана П. Радић, доцент за ужу научну област Фармацеутска хемија
Факултета медицинских наука у Крагујевцу, председник
2. проф. др Ратомир Јелић, ванредни професор за ужу научну област Фармацеутска
хемија Факултета медицинских наука у Крагујевцу, члан
3. проф. др Снежана Цупара, ванредни професор за ужу научну област Фармацеутска
технологија Факултета медицинских наука у Крагујевцу, члан
изабрана одлуком Наставно-научног већа Факултета медицинских наука у Крагујевцу броj
01-2873/8-4 од 06.04.2016. године, размотрила је пријаве на конкурс за избор у звањe
асистента за ужу научну област Фармацеутска хемија објављен у новинама „Послови” од
30.03.2016.године.
На основу увида у конкурсну документацију, Комисија доноси следећи
ИЗВЕШТАЈ
На расписани конкурс за звањe асистента пријавила су се два кандидата:
1. Mr ph Андриана М. Букоњић
2. Dipl. ph Виолета Илић
Пријављени кандидати испуњавају услове за избор предвиђене Законом о високом
образовању и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу.

КАНДИДАТ 1: mr ph Андриана М. Букоњић
1. Биографски подаци
Рођена 16.03.1988. године у Краљеву где је завршила основну и средњу Медицинску
школу. Уписала је Интегрисане академске студије фармације на Медицинском факултету
Универзитета у Крагујевцу школске 2007/2008. године где је дипломирала 28.09.2012.
године са просечном оценом 9,59 (девет, педесет и девет). У току основних студија три
пута је награђивана од стране факултета за изузетне успехе постигнуте у току студија.
Одслушала је трећу годину Докторских академских студија на Факултету медицинских
наука, Универзитета у Крагујевцу, изборно подручје Молекулска медицина-подподручје
Клиничка и експериментална фармакологија, које је уписала школске 2012/2013. године.
Била је стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике
Србије и распоређена на пројекту „Преклиничка испитивања биоактивних супстанци”,
ев.бр. ИИИ 41010. Такође, била је ангажована волонтерски на пројекту „Фармаколошка
анализа ефеката биолошки активних супстанци на изоловане глатке мишиће
гастроинтестиналног и урогениталног тракта човека”. Учесник је у програму Србија на
вези 2014. Од 26.05.2014. године ради као сарадник у настави за ужу научну област
Фармацеутска хемија на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу.
2. Подаци о објављеним радовима
2.1. Часописи националног значаја (категорија М50)
2.1.1. Bukonjić A, Stefanović S. The Analysis Of Antibiotic Consumption And
Bacterial Resistance As An Indicator Of Their Proper Use At The Urology
Department In The Health Centre “Studenica” Kraljevo. Ser J Exp Clin
Res 2015; 16(2): 135-41. (M52, 1,5 бодова)
2.1.2. Aleksic D, Bukonjic A, Stefanovic S. Non-opioid analgesics consumption at the
surgery departments of a secondary care hospital in general hospital in Kraljevo,
Serbia. Ser J Exp Clin Res 2015; 16 (3): 229-33. (M52, 1,5 бодова)
2.2. Зборници скупова националног значаја категорија (М60)
2.2.1. Đurić D, Vulović K, Bukonjić A, Tomović D, Stojilković S. Nove funkcije
farmaceutskog marketinga u okviru farmaceutske zdravstvene zaštite. XXXVI
oktobarski zdravstveni dani – Sažeci radova, Srpsko Lekarsko Društvo, okružna
podružnica Kragujevac: Medicinski časopis 2011; 45 (suplement 1): 19. (М64, 0,2
бода)
2.2.2. Bukonjić A. Analiza odnosa troškova/kliničke efikasnosti standardne doze
histaminskih H2 blokatora i standardne i niske doze inhibitora protonske pumpe u
terapiji gastroezofagealne refluksne bolesti. XXXVII oktobarski zdravstveni daniSažeci radova, Srpsko Lekarsko Društvo, okružna podružnica Kragujevac:
Medicinski časopis 2012; 46 (suplement 1): 31. (М64, 0,2 бода)

2.2.3. Bukonjić A. Analiza potrošnje neopioidnih analgetika i analgopiretika u
primarnoj zdravstvenoj zaštiti na teritoriji opština Kraljeva, Vrnjačke banje i
Raške. XXXVII oktobarski zdravstveni dani-Sažeci radova, Srpsko Lekarsko
Društvo, okružna podružnica Kragujevac: Medicinski časopis 2012; 46
(suplement 1): 38-39. (М64, 0,2 бода)
2.2.4. Bukonjić A, Aleksić D, Stefanović S. Analiza potrošnje antibiotika na hiruškim
odeljenjima zdravstvenog centra „Studenica“ u Kraljevu. XXXVIII oktobarski
zdravstveni dani-Sažeci radova, Srpsko Lekarsko Društvo, okružna podružnica
Kragujevac: Medicinski časopis 2013; 47 (suplement 1): 31-32. (М64, 0,2 бода)
2.2.5. Bukonjić A, Prokić AM, Cupara SM. Evaluacija aktuelnih stavova o homeopatiji
u apotekarskoj delatnosti u Srbiji. XXXVIII oktobarski zdravstveni dani-Sažeci
radova, Srpsko Lekarsko Društvo, okružna podružnica Kragujevac: Medicinski
časopis 2013; 47 (suplement 1): 37. (М64, 0,2 бода)
2.2.6. Aleksić D, Bukonjić A, Stefanović S. Trend potrošnje neopioidnih analgetikam
na hiruškim odeljenjima Zdravstvenog centra „Studenica“ u Kraljevu. XXXVIII
oktobarski zdravstveni dani-Sažeci radova, Srpsko Lekarsko Društvo, okružna
podružnica Kragujevac: Medicinski časopis 2013; 47 (suplement 1): 35. (М64, 0,2
бода)

3. Преглед и мишљење о досадашњем научном и педагошком раду кандидата
Кандидат до сада има 2 објављена рада у часописима националног значаја (категорија
М52, 3 бода) и 6 саопштења на зборницима скупова националног значаја (категорија М64,
1,2 бода). На основу до сада објављених радова кандидат има укупно 4,2 бодa. Први пут је
изабрана у звање сарадника у настави за ужу научну област Фармацеутска хемија на
Факултету медицинских наука у Крагујевцу дана 26.05.2014. године. у звање сарадника у
настави за ужу научну област Фармацеутска хемија на Факултету медицинских наука
Универзитета у Крагујевцу.
4. Мишљење о исуњености осталих услова за рад прописаних Законом о високом
образовању Статутом Факултета медицинских наука
Кандидат mr ph Андриана М. Букоњић, испуњава све остале услове за избор у звање
асистентa предвиђене Законом о високом образовању и Статутом Факултета медицинских
наука: има просечну оцену већу од осам, студент је Академских докторских студија, има
смисао за наставни рад (педагошко искуство), објављен најмање један рад у целини у
стручном или научном часопису са рецензијом као први аутор.

КАНДИДАТ 2: dipl. ph Виолета С. Илић
1. Биографски подаци
Виолета С. Илић је рођена 09.07.1976. године у Параћину, где је завршила
гимназију. Школске 1995/96. године уписала је Фармацеутски факултет у Београду, а
дипломирала је 22.12.2003. године на истом факултету са просечном оценом 8,48 (осам,
четрдесет осам). Докторске академске студије је уписала 2015/2016. године на
Фармацеутском факултету у Београду, студијски програм: Фармацеутске науке, модул
Фармакокинетика и клиничка фармација. Од 2004. до 2005. године радила је као сарадник
у маркетингу, а до 2006. године као референт продаје у велепродаји Pharmanova Co. У
периоду 2006-2016. године координатор је апотека у Београду и централној Србији,
управник апотеке ZU Pharmacity (садашњи назив Занатске Установе је BENU).
2. Подаци о објављеним радовима
2.1.Радови објављени у научним часописима међународног значаја (категорија М20)
2.1.1. V. Ilić, S. Vezmar Kovačević, D. Bogićević, B. Miljković, M. Ješić, M.
Kovačević, M. Prostran. Duration of vaproic acid monotherapy correlates with subclinical
thyroid dysfunction in children with epilepsy, Epileptic Disorders DOI:
10.1684/epd.2016.0821 (M 23 3 бода)
2.2.Зборници скупова националног значаја категорија (М60)
2.2.1. V. Ilić, S. Vezmar Kovačević, D. Bogićević, B. Miljković, M. Ješić, M. Kovačević.
Subklinički hipotireoidizam u populaciji pedijatrijskih pacijenata sa epilepsijom na
terapiji valproinskom kiselinom, VI kongres farmaceuta Srbije sa međunarodnim učešćem
u Beogradu (М64, 0,2 бода)
3. Преглед и мишљење о досадашњем научном и педагошком раду кандидата
Кандидат до сада има 1 објављен рад у часопису са SCI листе (категорија М23, 3 бода)
и 1 саопштење на зборнику скупова националног значаја (категорија М64, 0,2 бода). На
основу до сада објављених радова кандидат има укупно 3,2 бодa. На основу конкурсне
документације немамо увида да пријављени кандидат поседује педагошко искуство.
4. Мишљење о исуњености осталих услова за рад прописаних Законом о високом
образовању Статутом Факултета медицинских наука
Кандидат dipl. ph Виолета С. Илић, испуњава све остале услове за избор у звање
асистентa предвиђене Законом о високом образовању и Статутом Факултета медицинских
наука: има просечну оцену већу од осам, студент је Академских докторских студија,
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 у звање асистента, и то: mr ph
Андриана М. Букоњић и dipl. ph Виолета С. Илић.
На основу конкурсне документације пријављених кандидата, Комисија предлаже
Наставно-научном већу да изабере mr ph Андриану М. Букоњић, јер испуњава све
Законом и Статутом предвиђене услове. Кандидат mr ph Андриана М. Букоњић испуњава
све услове конкурса и има предност у односу на другог кандидата јер:
 поседује педагошко искуство у области за коју се бира
 има све положене испите планом и програмом предвиђене на Докторским
академским студијама
 положен усмени докторски испит
 има вишу просечну оцену на Интегрисаним академским студијама фармације у
односу на другог пријављеног кандидата
 има већи број остварених бодова на основу публикованих радова у поређењу са
другим кандидатом.

У Крагујевцу,
28.04.2016.год.

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ
1. доц. др Гордана Радић – председник
Доцент за ужу научну област Фармацеутска
хемија Факултета медицинских наука у
Крагујевцу

2. проф. др Ратомир Јелић, ванредни професор за
ужу научну област Фармацеутска хемија
Факултета медицинских наука у Крагујевцу

3. проф. др Снежана Цупара - члан
Ванредни професор за ужу научну област
Фармацеутска технологија Факултета
медицинских наука у Крагујевцу

______________________________________

Упоредна табела пријављених кандидата
Андриана
Виолета Илић
Букоњић
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Просечна оцена
9,59
8,48
Уписане академске
ДА
ДА
докторске студије
Смисао за наставни
рад (педагошко
ДА
НЕ
искуство)
Објављен најмање
један рад у целини у
стручном или
ДА
ДА
научном часопису са
рецензијом као први
аутор
Завршену
одговарајућу
спецјализацију (за
Није од значаја Није од значаја
поједине предмете
дефинисане
Статутом)
Испуњени законски
ДА
ДА
услови
ДОПУНСКИ УСЛОВИ
Одбрањена
НЕ
НЕ
докторска теза
Положен усмени
докторантски испит/
ДА
НЕ
одбрањен
магистарски рад
Број бодова на
основу објављених
4,2
3,2
радова
4 године
8 година
Дужина студирања
11 месеци
1 месец
Фармакокинети
Уже научно
Фармацеутска
ка и клиничка
подручје
хемија
фармација
Остало
Име и презиме

