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 Универзитета у Крагујевцу, број одлуке 01-575 од 21.01.2019. године
2. Датум и место објављивања конкурса:
Огласне новине ПОСЛОВИ број 814 од 30.01.2019. године
3. Број сарадника који се бира, звање и назив уже научне области за коју је расписан конкурс:
Један сарадник у звању асистента за ужу научну област Физиологија
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 Владимир Јаковљевић, редовни професор за ужу научну област Физиологија Факултета медицинских
наука у Крагујевцу
2. Проф. др Гвозден Росић, редовни професор за ужу научну област Физиологија Факултета медицинских наука у
Крагујевцу
3. Проф. др Владимир Живковић, ванредни професор за ужу научну област Физиологија Факултета медицинских
наука у Крагујевцу
5. Пријављени кандидати:
Јасмина Сретеновић

II

БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ

1. Име, име једног родитеља и презиме:
Јасмина Звонко Сретеновић
2. Датум и место рођења:
19.10.1985. Краљево
3. Година уписа и завршетка високог образовања, универзитет, факултет, назив студијског програма (студијска група),
просечна оцена током студија и стечени стручни, односно академски назив:
Студије уписане 2004/2005године, а завршене 2012, Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, доктор
медицине, просечна оцена током студија 8,55
4. Година уписа докторских академских студија, универзитет, факултет, научна област:
Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, докрорске академске студије, година уписа 2012/2013,
Експериментална и примењена физиологија са спортском медицином, Просечна оцена 8,33
5. Година студија (статус на докторским академским студијама):
Трећа година
6. Датум полагања усменог докторског испита и оцена:
12.02.2015. године, оцена 8
7. Наслов докторске дисертације, датум пријаве и одбране и стечено научно звање:
Имуноцитохемијске карактеристике и редокс статус хипофизно-гонадалног система након апликације анаболичког стероида
перипуберталним и адултним мужјацима пацова, датум пријаве тезе 05.07.2017. године
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:
- 2014/2015. Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу, сарадник у настави за ужу научну област Физиологија
- 2015/2016. Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу, сарадник у настави за ужу научну област Физиологија
- 2016/2017. Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу, сарадник у звању асистента за ужу научну област
Физиологија

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
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 Sep-Oct, 42(5):409-16 М23 IF=0.973
б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање
1. Sretenovic J, Ajdzanovic V, Zivkovic V, Srejovic I, Corbic M, Milosevic V, Jakovljevic V, Milosavljevic Z. Nandrolone
decanoate and physical activity affect quadriceps inperipubertal rats. Acta Histochemica. 2018;120(5):429-37 M23 IF=1.652
2. Bradic J, Jeremic N, Petkovic A, Jeremic J, Zivkovic V, Srejovic I, Sretenovic J, Matic S, Jakovljevic V, Tomovic M1.
Cardioprotective effects of Galium verum L. extract against myocardial ischemia-reperfusion injury. Arch Physiol Biochem.
2019; oi: 10.1080/13813455.2018.1551904. M23 IF (2017)=1.806

2.

Остварени резултати кандидата категорије 50 (аутор(и), наслов рада, часопис, година издавања, волумен (број):стране
од-до):
a) укупно у ранијем периоду
1. Vucicevic K, Jakovljevic V, Sretenovic J, Tosic N, Kostic T, Glumac I, Colovic M, Colovic N, Pavlovic S, Karan-Djurasevic
T. Expression of the BCL2 gene in chronic limphocytic leukemia patients. Ser J Exp Clin Res. 2015;16(3):187-91. M51
2. Sretenovic J, Zivkovic V, Srejovic I, Milosavljevic Z. The effects of high doses of nandrolone decanoate on cardiac muscle
tissue. Ser J Exp Clin Res. 2016;17(4):303-8 M51
б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање
1. Trifunovic M, Zivic Lj, Draskovic M, Corbic M, Sretenovic J. Is there a relationship between audiogram shape and the
intesity and duradion of tinnitus? Ser J Exp Clin Res. 2018;19(3):237-42 M51

IV АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА
Кандидат др Јасмина Сретеновић у досадашњем научно-истраживачком раду аутор је и коаутор 3 радa категорије М20 (3
М23) и 3 рада категорије М50 (3М51). Од 2014. године запослена је као сарадник у настави, а од 2016. године као сарадник у
звању асистента за ужу научну област Физиологија Факултета медицинских наука, Универзитета у Крагујевцу где активно
учествује у извођењу практичне наставе на интегрисаним академским студијама медицине, интегрисаним академским
студијама фармације, интегрисаним академским студијама стоматологије и основним струковним студијама. Студент је
треће године Доктроских академских студија. Има пријављену докторску дисертацију из уже научне области
Експериментална и примењена физиологија са спортском медицином на Факултету медицинских наука Универзитета у
Крагујевцу.

V МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У
ЗВАЊЕ СВАКОГ КАНДИДАТА ПОЈЕДИНАЧНО
На конкурс за избор сарадника у звању асистента за ужу научну област Физиологија пријавио се један кандидат, др Јасмина
Сретеновић, досадашњи асистент на предмету Физиологија. Кандидат др Јасмина Сретеновић испуњава све услове
прописане Законом о високом образовању и Статутом Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, јер:
- има укупну просечну оцену већу од осам на завршеним основним студијама (8,55)
- публиковала је укупно 3 рада категорије М20 из научне области за коју се бира, при чему је у једном раду први аутор;
- публиковала је укупно 3 рада категорије М51 из научне области за коју се бира, при чему је у једном раду први аутор;
- студент је треће године Докторских академских студија
- има положен усмени докторски испит
- поседује педагошко искуство.

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
На основу наведених чињеница, Комисија је закључила да према Закону о високом образовању и Статуту Факултета
медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, пријављени кандидат, Јасмина Сретеновић, испуњава све услове за поновни
избор у звање асистента за ужу научну област Физиологија.
Комисија позитивно оцењује научноистраживачки, стручни и професионални допринос, педагошке способности и
допринос у настави др Јасмине Сретеновић и предлаже Наставно-научном већу Факултета медицинских наука Универзитета
у Крагујевцу да утврди предлог за избор др Јасмине Сретеновић у звање асистента за ужу научну област Физиологија.
У Крагујевцу, 26.02.2019. године
ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ

_________________________________________________
Проф. др Владимир Јаковљевић, редовни професор
за ужу научну област Физиологија
Факултета медицинских наука у Крагујевцу

________________________________________________
Проф. др Гвозден Росић, редовни професор
за ужу научну област Физиологија
Факултета медицинских наука у Крагујевцу

________________________________________________
Проф. др Владимир Живковић, ванредни професор
за ужу научну област Физиологија
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.
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VII ТАБЕЛА-САЖЕТАК
AСИСТЕНТ (ПOНОВНИ ИЗБОР)
1. ОПШТИ УСЛОВИ

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

Обавезни
услови

Студент треће године докторских академских
студија са остварених 120 ЕСПБ

Остварено

Испуњава услов

8.55

ДА

Да

ДА

Да

ДА

2 М20

ДА

3 М51/1
3 М20/1

ДА

3 М20

ДА

Специјализација из одговарајуће области
(важи само за клиничке предмете)
Смисао за наставни рад
(педагошко искуство)

2. ПОСЕБНИ УСЛОВИ
Обавезни
услови

Алтернативни
обавезни услови
(један од)

1 рад категорије М20 из научне области за
коју се бира, публикован у претходном
изборном периоду
3 рада из научне области за коју се бира
категорије минимум М51 на једном од
водећих светских језика (у једном раду први
аутор)
1 рад категорије М20 из научне области за
коју се бира
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