НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ
ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ
Комисија за припрему извештаја у саставу:
1. Нела Ђоновић, ванредни професор за ужу научну област Хигијена и екологија
Факултета медицинских наука у Крагујевцу, председник
2. Сања Коцић, ванредни професор за ужу научну област Социјална медицина
Факултета медицинских наука у Крагујевцу, члан
3. Владимир Живковић, доцент за ужу научну област Физиологија
Факултета медицинских наука у Крагујевцу, члан
,
изабрана одлуком Декана Факултета медицинских наука у Крагујевцу броj 01-2873/8-2 од
06.04.2016. године, размотрила је пријаве на конкурс за избор у звањe асистента за ужу
научну област Хигијена и екологија објављен у новинама „Послови“ од 30.03.2016.године.
На основу увида у конкурсну документацију, Комисија доноси следећи
ИЗВЕШТАЈ
На расписани конкурс за избор у звање асистента за ужу научну област Хигијена и
екологија пријавило се два кандидата:
1. Секулић Марија и
2. Николић Бошко
Од пријављена два кандидата један не испуњава услове за избор предвиђене
Законом о високом образовању и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу, и
то кандидат Николић Бошко.

КАНДИДАТ 1: др Марија Секулић
1. Биографски подаци
Рођена 28.07.1982. године у Крагујевцу, Факултет медицинских наука у Крагујевцу ИАС
Медицина започела 2001. године и на истом дипломирала 2008.године, са просечном
оценом 8,29 (осам и 29/100), дужина студирања 7 година. Уписана на трећу годину
докторских академских студија на Факултету медицинских наука у Крагујевцу, смер
Клиничка и експериментална фармакологија и положила је усмени докторски испит.
Стручни испит положила 2009. године, волонтирала у Дому здравља Крагујевац, РЈ
Бресница 7 месеци и 3 дана и КЦ Крагујевац, Центру за физикалну медицину и
рехабилитацију 12 месеци и 15 дана, здравствено васпитни рад у основним и средњим
школама обављала 3 месеца за организацију Communis. Два пута је бирана у звање
сарадника у настави за ужу научну област Хигијена и екологија.
2. Подаци о објављеним радовима Монографије, монографске студије, тематски
зборници, лескикографске и картографске публикације међународног значаја (категорија
M10)
2.1.Радови објављени у научним часописима међународног значаја (категорија М20)
2.1.1.
2.2.Зборници међународних научних скупова (категорија М30)
2.2.1.
2.3.Националне монографије, тематски зборници, лексикографске и картографске
публикације националног значаја; научни преводи и критичка издања грађе,
библиографске публикације (категорија М40)
2.3.1.
2.3.2. Часописи националног значаја (категорија М50)
2.3.3. Sekulić R.M, Đonović N. Uticaj nekih faktora porodične ishrane na nastanak
nutritivne anemije kod dece školskog uzrasta. Med Čas (Krag) 2015; 49 (3): 71-77
М53 -1 бод
2.3.4. Зборници скупова националног значаја категорија (М60)
2.3.5.
2.4.Магистарске и докторске тезе (категорија М70)
2.4.1.
2.5.Техничка и развојна решења (категорија М80)
2.5.1.
2.6.Патенти, ауторске изложбе, тестови (категорија М90)
2.6.1.
3. Преглед и мишљење о досадашњем научном и педагошком раду кандидата
Кандидат има један објављени оргинални рад у часопису М53 категорије. Има педагошко
искуство у трајању од две године у ужој научној области Хигијена и екологија.
4. Мишљење о исуњености осталих услова за рад прописаних Законом о високом
образовању Статутом Факултета медицинских наука
Кандидат др Марија Секулић, испуњава све остале услове за избор у звање сарадник у
звању асистента предвиђене Законом о високом образовању и Статутом Факултета
медицинских наука: има просечну оцену већу од осам, студент је Академских докторских
студија и има 1 рад као први аутор у часопису М53 категорије.

КАНДИДАТ 2: др Бошко Николић
1. Биографски подаци
Рођен 25.08.1987. године у Крагујевцу, Факултет медицинских наука у Крагујевцу ИАС
Медицина започео 2006.године и на истом дипломирао 2012.године, са просечном оценом
8,78 (осам и 78/100), дужина студирања 6 година и 2 месеца. Уписан је на другу годину
докторских академских студија на Факултету медицинских наука у Крагујевцу. Положио
стручни испит 2013. године.
2. Подаци о објављеним радовима Монографије, монографске студије, тематски
зборници, лескикографске и картографске публикације међународног значаја (категорија
M10)
2.1.Радови објављени у научним часописима међународног значаја (категорија М20)
2.1.1.
2.2.Зборници међународних научних скупова (категорија М30)
2.2.1.
2.3.Националне монографије, тематски зборници, лексикографске и картографске
публикације националног значаја; научни преводи и критичка издања грађе,
библиографске публикације (категорија М40)
2.3.1.
2.4.Часописи националног значаја (категорија М50)
2.5.Зборници скупова националног значаја категорија (М60)
2.6.Магистарске и докторске тезе (категорија М70)
2.6.1.
2.7.Техничка и развојна решења (категорија М80)
2.7.1.
2.8.Патенти, ауторске изложбе, тестови (категорија М90)
2.8.1.
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 Бошко Николић, не испуњава остале услове за избор у звање сарадник у
звању асистента предвиђене Законом о високом образовању и Статутом Факултета
медицинских наука.

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 испуњава предвиђене услове-др Марија Секулић, док други кандидат
не испуњава предвиђене услове-др Бошко Николић.
На основу конкурсне документације пријављених кандидата, Комисија предлаже
Декану Факултета медицинских наука да изабере др Марију Секулић јер испуњава све
Законом и Статутом предвиђене услове.

У Крагујевцу.
04.05.2016.год.

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ

1. Нела Ђоновић, председник, ванредни професор за
ужу научну област Хигијена и екологија
Факултета медицинских наука у Крагујевцу

2. Сања Коцић – члан, ванредни професор за ужу
научну област Социјална медицина, Факултета медицинских наука у
Крагујевцу

3. Владимир Живковић-члан, доцент за ужу научну
област Физиологија, Факултета медицинских наука у
Крагујевцу
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