НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ
ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
Комисија за припрему извештаја у саставу:
1. Нела Ђоновић, ванредни професор за ужу научну област Хигијена и екологија
Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, председник
2. Сања Коцић, ванредни професор за ужу научну област Социјална медицина
Факултета медицинских наукаУниверзитета у Крагујевцу, члан
3. Душица Ђорђевић, доцент за ужу научну област Методологија антропометрије
Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, члан
,
изабрана одлуком Наставно-научног већа Факултета медицинских наука у Крагујевцу броj
01-120952/10-1 од 26.10.2016. године, размотрила је пријаве на конкурс за избор асистента
за ужу научну област Хигијена и екологија објављен у новинама „Послови“ од
26.10.2016.године.
На основу увида у конкурсну документацију, Комисија доноси следећи
ИЗВЕШТАЈ
На расписани конкурс за сарадника у настави пријавило се двоје кандидата:
1. Стајић Далибор
2. Каљевић Андријана
Од два пријављена кандидата, један не испуњава услове за избор предвиђене
Законом о високом образовању и Статутом Факултета медицинских наука Универзитета у
Крагујевцу и то Каљевић Андријана јер нема научни рад у коме је први аутор и нема
података о упису Докторских академских студија.

КАНДИДАТ 1: др Далибор Стајић
1. Биографски подаци
Рођен 19.08.1985. године у Врању, Факултет медицинских наука у Крагујевцу ИАС
Медицина започео 2004.године и на истом дипломирао 2010.године, са просечном оценом
9,29 (девет и 29/100), дужина студирања 5 година и 9 месеци. Школске 2016/2017 године
уписао је трећу годину Докторских академских студија на Факултету медицинских наука
у Крагујевцу. Запослен је као сарадник на предмету Хигијена и екологија Факултета
медицинских наука у Крагујевцу.
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. Нема
2.3.Зборници међународних научних скупова (категорија М30)
2.3.1. Stajic D, Popovic B, Cpajak M, Ribaric S, Djonovic N. Impact of dietary habits
and mental health on nutritional status of adolescens. Obesity Facts, Vol. 9,
Supplement 1, June 2016. P02.161, 232. M34 (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)
2.4.1. Нема
2.5.Часописи националног значаја (категорија М50)
2.5.1. Stajić D, Đonović N. Kardiovaskularne bolesti - faktori rizika, Medicinski
časopis. 2016; doi: 10.5937/mckg 49-11761. M52 (1,5 бод)
2.5.2. Đonović N,Simić Vukomanović, I, Stajić D. Public health and the new law of
public health in Republic of Serbia. Serbian Journal of Experimental and Clinical
Research, 2016. doi: 10.1515/SJECR-2016-0079. M52 (1,5 бод)
2.5.3. Stajic D, Zivanovic S, Miric A, Sekulic M, Djonovic N. Prevalence of risk factors
among women with osteoporosis, Serbian Journal of Experimental and Clinical
Research, 2016. doi:10.1515/SJECR-2016-0080. M52 (1,5 бод)
2.6.Зборници скупова националног значаја категорија (М60)
2.6.1. Нема
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 има објављене научне и стручне радове, три рада категорије М52, и један рад
у зборнику сажетака са међународног научном скупа, М34. Има педагошко искуство и
позитивну оцену досадашњег педагошког рада на предмету Хигијена и екологија (наставу
обавља и на предметима ИАСФ Исхрана у здрављу и болести, ИАСС Народно здравље,
ОСС Хигијена са епидемиологијом, ИАСМ Примарна здравствена заштита).
4. Мишљење о исуњености осталих услова за рад прописаних Законом о високом
образовању Статутом Факултета медицинских наука
Кандидат др Далибор Стајић, 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 објављен
научни рад у ком је први аутор и позитивно оцењен педагошки рад.

КАНДИДАТ 2: др Андријана (Каљевић) Ковачевић
1. Биографски подаци
Рођена 07.06.1984. године, Факултет медицинских наука у Крагујевцу ИАС
Медицина започео 2003.године и на истом дипломирао 2013.године, са просечном оценом
8,44 (осам и 44/100), дужина студирања 9 година и 9 месеци.
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. Нема
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. Нема
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 нема објављене научне и стручне радове. Нема педагошко искуство.

4. Мишљење о исуњености осталих услова за рад прописаних Законом о високом
образовању Статутом Факултета медицинских наука

Кандидат др Андријана Каљевић Ковачевић, не испуњава све остале услове за избор у
звање асистент предвиђене Законом о високом образовању и Статутом Факултета
медицинских наука. Кандидат нема научни рад у коме је први аутор и нема података о
упису Докторских академских студија.

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, један кандидат Каљевић Андријана, не испуњава услове за избор у звање
асистента.
На основу конкурсне документације пријављених кандидата, Комисија предлаже
Наставно-научном већу Факултета медицинских наука да изабере др Далибора Стајића јер
испуњава све Законом и Статутом предвиђене услове.

У Крагујевцу.
17.11.2016.год.

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ

1. Нела Ђоновић, председник, ванредни професор за
ужу научну област Хигијена и екологија
Факултета медицинских наука Универзитета
у Крагујевцу
__
2. Сања Коцић – члан, ванредни професор за ужу
научну област Социјална медицина, Факултета
медицинских наука Универзитета у Крагујевцу

__
3.Душица Ђорђевић, доцент за ужу научну област
Методологија антропометрије,
Факултета медицинских наука
Универзитета у Крагујевцу, члан
__
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