НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ
ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ
Комисија за припрему извештаја у саставу:
1. Проф. др Владимир Јаковљевић, редовни професор за ужу научну област
Физиологија Факултета медицинских наука у Крагујевцу, председник
2. Проф. др Гвозден Росић, редовни професор за ужу научну област Физиологија
Факултета медицинских наука у Крагујевцу
3. Доц. др Владимир Живковић, доцент за ужу научну област Физиологија Факултета
медицинских наука у Крагујевцу
изабрана одлуком Наставно-научног већа Факултета медицинских наука у Крагујевцу,
број 01-2873/8-3 од 06.04.2016. године, размотрила је пријаве на конкурс за избор у звање
асистента за ужу научну област Физиологија, расписан у огласним новинама „Послови“
од 30.03.2016. године.
На основу увида у конкурсну документацију, Комисија доноси следећи
ИЗВЕШТАЈ
На расписани конкурс за сарадника у звању асистента пријавио се 1 (један) кандидат:
1. Сарадник у настави др Јасмина Сретеновић

КАНДИДАТ 1: Јасмина Сретеновић
1. Биографски подаци
Рођена 19. 10. 1985. године. Завршила основну и средњу медицинску школу у Краљеву.
Уписала Медицински факултет 2004. године, завршила марта 2012. године, са просечном
оценом 8,55. Након завршених основних студија уписала прву годину Докторских
академских студија, изборно подручје – Експериментална и примењена физиологија са
спортском медицином. Током студија била је студент демонстратор 5. година на предмету
Хистологија и ембриологија од школске 2005/2006 до 2009/2010 године. Учествовала је на
студентским конгресима. Од септембра 2013. била је волонтерски укључена у научноистраживачки рад у оквиру лабораторије за Физиологију, Факултета медицинских наука у
Крагујевцу, а од маја 2014. године ради као сарадник у настави за ужу научну област
Физиологија на свим студијским програмима Факултета медицинских наука Универзитета
у Крагујевцу. Међународну професионалну праксу у оквиру размене студената у трајању
од месец дана обавила је на клиници за дерматовенерологију „A. Сигрос“ у Aтини,
септембра 2008. Положен стручни испит 25.03.2013.
2. Подаци о објављеним радовима
2.1. Монографије, монографске студије, тематски зборници,
картографске публикације међународног значаја (категорија M10)
нема података

лескикографске

и

2.2 Часописи међународног значаја (категорија М30)
1. Radojevic-Popovic R, Zivkovic V, Jeremic N, Sretenovic J, Velicanin N, Bradic J,
Jakovljevic V. An evaluation of the redox state in professional scuba divers. Undersea
Hyperb Med 2015; 42(5):409-16. (M23, 3 бода)
2.3. Зборници међународних научних скупова (категорија М30)
1. Sretenovic J. Immunocytochemical analysis of aortic wall remodeling, Медицинская
наука молодиежь и современость. Смоленск, Русија 2007. стр. 82,83 (М 34 – 0.5
бодова)
2. Sretenović J, Živković V, Srejović I, Milosavljević Z, Djurić D, Jakovljević V. Efects of
chronic administration of nandrolone decanoate on cardiodynamic and morphometric
parameters in the isolatet rat heart. 2nd Europian section meeting of the International
Academy of cardiovascular science, Belgrade, Serbia, oktober 2015, str.141 (М 34 – 0.5
бодова)

2.4. Националне монографије, тематски зборници, лексикографске и картографске
публикације националног значаја; научни преводи и критичка издања грађе,
библиографске публикације (категорија М40)
нема података
2.5 Часописи националног значаја (категорија М50)
1. Ksenija Vucicevic, Vladimir Jakovljevic, Jasmina Sretenovic, Natasa Tosic, Tatjana
Kostic, Irena Glumac, Milica Colovic, Natasa Colovic, Sonja Pavlovic, Teodora KaranDjurasevic. Expression of the BCL2 gene in chronic limphocytic leukemia patients,
Serbian Journal of Experimental and Clinical Reasrch, 2015;16(3):187-191. (М52 – 1,5
бод)
2. Jasmina Sretenovic, Vladimir Zivkovic, Ivan Srejovic, Zoran Milosavljevic. The effects
of high doses of nandrolone decanoate on cardiac muscle tissue. Serbian Journal of
Experimental and Clinical Reasrch, DOI 10.1515/SJERC-2016-0021 (М52 – 1,5 бод)
2.6 Зборници скупова националног значаја (категорија М60)
1. Sretenović J, Pavlović M. Morfo-funkcionalna očuvanost izolovanih keratinocita u
zavisnosti od metode krioprezervacije. 47 savezni kongres studenata medicinckih nauka
Srbije i Crne Gore, Lepenski Vir.2006. (zbornih apstrakta) Elektronski optički disk. (М
64 – 0.2 бода)
2. Sretenović J. Imunocitohemijska analiza remodelovanog zida aorte. 48 kongres
studenata medicinckih nauka Srbije sa internacionalnim učešćem, Kopaonik. 2007 (
zbornik sažetaka) str. 51 (М 64 – 0.2 бода)
3. Sretenović J, Nešić V. Trodimenzionalna rekonsrukcija postganglionarnih
perivaskularnih nervinih završetaka u normalnom bubregu pacova. 49 kongres studenata
biomedicinskih nauka Srbije sa internacionalnim ucešćem, Lepenski Vir, 2008 (zbornik
apstrakta) Elektronski optički disk (М 64 – 0.2 бода)
4. Nešić V, Sretenović J. Morfometrijske karakteristike epidermo-dermalnog kontakta
normalne humane kože i psorijatičnih plakova. 50 kongres studenata biomedicinskih
nauka sa internacionalnim učešćem. Lepenski Vir 2009. (zbornih apstrakta) Elektornski
optički disk. (М 64 – 0.2 бода)
5. Sretenović J. Morfometrijska studija mišićnog sloja zida humanog ezofagusa. 51
kongres studenata biomedicinskihnauka sa internacionalnim učešćem. Ohrid, 2010
(zbornih apstrakta) str. 133 (М 64 – 0.2 бода)
6. Sretenović J. Uticaj farmakoterapije na spirometrijske parametre kod hronične
opstruktivne bolesti pluća – studija trogodisnjeg trenda. 51 kongres studenata
biomedicinskih nauka sa internacionalnim učešćem. Ohrid, 2010 (zbornih apstrakta)
str.52 (М 64 – 0.2 бода)

7. Sretenović J. Kvantitavna histohemijska detekcija depozita glikogena u retrogradno
perfundovanom i normalnom srcu pacova.52 kongres studenata biomedicinskihnauka sa
internacionalnim učešćem, Budva, Slovenska plaža 2011 (zbornik apstrakta) Elekronski
optički disk. (М 64 – 0.2 бода)
2.7. Магистарске и докторске тезе (категорија М70)
нема података
2.8. Техничка и развојна решења (категорија М80)
нема података
2.9. Патенти, ауторске изложбе, тестови (категорија М90)
нема података
3. Подаци о објављеним радовима
Кандидат је приложио 12 (дванаест) радова из области предклиничких и клиничких
истаживања. Била је студент демонстратор 5. година на предмету Хистологија и
ембриологија од школске 2005/2006 до 2009/2010 године. Ради као сарадник у настави на
предмету Физиологија од маја 2014. године до сада.
4. Мишљење о испуњености осталих услова за рад прописаних Законом о високом
образовању и Статутом Факултета медицинских наука
Кандидат др Јасмина Сретеновић испуњава све остале услове за избор у звање
сарадника у звању асистента предвиђене Законом о високом образовању и Статутом
Факултета медицинских наука: има просечну оцену већу од осам и студент је Докторских
академских студија, има смисао за наставни рад (педагошко искуство), има објављен
најмање један рад у целини у стручном или научном часопису са рецензијом као први
аутор.

ЗАКЉУЧАК
На основу наведених чињеница, Комисија је закључила да према Закону о високом
образовању и Статуту Факултета медицинских наука у Крагујевцу, пријављени кандидат,
сарадник у настави др Јасмина Сретеновић испуњава услове избор у звање асистента за
ужу научну област Физиологија.
Поред ових формалних услова, комисија предлаже избор др Јасмине Сретеновић и
због:
1. научно-истраживачког и педагошког искуства у настави за ужу научну област
Физиологија на Факултету медицинских наука у Крагујевцу, у шта сви чланови
Комисије имају вишегодишњи увид
2. изборног подручја на докторским академским студијама – Експериментална и
примењена физиологија са спортском медицином, где је положила усмени
докторантски испит

У Крагујевцу
28.04.2016.

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ
1. Проф. др Владимир Јаковљевић,
редовни професор за ужу научну област
Физиологија Факултета медицинских
наука у Крагујевцу, председник
____________________________________
2. Проф. др Гвозден Росић, редовни
професор за ужу научну област
Физиологија Факултета медицинских
наука у Крагујевцу
____________________________________
3. Доц. др ВладимирЖивковић, доцент за
ужу научну област Физиологија
Факултета медицинских наука у
Крагујевцу
____________________________________

Упоредна табела пријављених кандидата
Име и презиме

Јасмина Сретеновић
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Просечна оцена

8,55
Да

Уписане академске докторске студије

Да

Смисао за наставни рад (педагошко искуство)
Објављен најмање један рад у целини у
стручном или научном часопису са рецензијом
као први аутор

Да

Завршену одговарајућу спецјализацију (за
поједине предмете дефинисане Статутом)

Није од значаја

Да

Испуњени законски услови
ДОПУНСКИ УСЛОВИ
Одбрањена докторска теза

Није од значаја

Положен усмени докторантски испит/
одбрањен магистарски рад

Да

Број бодова на основу објављених радова

8,4

Дужина студирања
Уже научно подручје
Остало

7 година
6 месеци
Да
Досадашњи сарадник у настави за ужу научну
област Физиологија.

