НАСТАВНО - НАУЧНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У
КРАГУЈЕВЦУ

Комисија за припрему извештаја у саставу:
1. Проф. др Слободан Милисављевић , ванредни професор за ужу научну област
Хирургија Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу,
председник
2. Проф. др Бранко Ристић, ванредни професор за ужу научну област Хирургија
Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, члан
3. Проф. др Јасна Јевђић, ванредни професор за ужу научну област Хирургија
Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, члан

изабрана одлуком Наставно-научног већа Факултета медицинских наука у Крагујевцу
броj: 01-10966/6-2 од 28.10.2015. године, размотрила је пријаве на конкурс за избор
асистента за ужу научну област Хирургија објављен у огласним новинама ˝Послови˝
од 28.10.2015. године. На основу увида у конкурсну документацију, Комисија доноси
следећи

ИЗВЕШТАЈ

На расписани конкурс за сарадника у звању асистента пријавило се 4 (четири)
кандидата:

1. Др Александар Матић, спец. ортопедске хирургије и трауматологије
2. Др Ненад Зорнић, мр сци. мед., спец. анестезије и реаниматологије
3. Др Никола Мирковић, др сци. мед., спец. опште хирургије
4. Др Данијела Јовановић, др сци. мед., спец. анестезије и реаниматологије

КАНДИДАТ 1: Др Александар Матић, специјалиста ортопедске хирургије и
трауматологије

1.

Биографски подаци

Др Александар Матић, специјалиста ортопедске хирургије и трауматологије,
рођен је 03.06.1974. године у Крагујевцу. Основну школу и Прву крагујевачку
гимназију завршио је у Крагујевцу са одличним успехом. Медицински факултет
Универзитета у Крагујевцу уписао је школске 1993/94. године, а дипломирао је
школске 2000/01. године са просечном оценом 8,11. Завршио је обавезан
приправнички стаж и положио је стручни испит. Специјализацију из ортопедске
хирургије завршио је 2007. године на ВМА са одличним успехом. У школској 2008/09.
години уписао је трећу годину докторских академских студија на Медицинском
факултету у Крагујевцу, изборно подручје Клиничка и експериментална хирургија.
Положио је усмени д о к т о р с к и испит дана 22. 04. 2010. године са оценом 9 (девет).
Пријавио је тему докторске дисертације под насловом:” Анализа хода код пацијената
са руптуром предње укрштене везе уз помоћ тродимензионалног Оpti Тrac
система” на коју је веће Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу
дало сагласност 05.02.2014.год. Наставно-научно веће факултета медицинских наука у
Крагујевцу 26.02.2015.именовало је Проф. др Бранка Ристића за ментора докторске
дисертације именованог кандидата.Члан је Српско Ортопедско Трауматолошке
асоцијације (СОТА). Члан је Српске трауматолошке асоцијације (СТА) и регионални
инструктор АО ТРАУМА Швајцарска. Од шк олск е 2010. године запослен је на
Факултету медицинских наука у Крагујевцу као сарадник у настави за ужу научну
област Хирургија, а од 2013. као асистент за ужу научну област Хирургија. Говори
енглески језик и познаје рад на рачунару.
Учесник је бројних стручних и научних усавршавања у земљи и иностранству:
1. Швајцарска, Базел, Крос Клиника 21-22.11.2008. «MSA Knee»,
2. Словенија, Љубљана, 16-18. 04.2009. « 6 International Course of arthroscopic
techniques- Basic »,
3. Словенија , Порторож, 09-12.09.2009. «3 Live Arthroscopic festival»,
4. АО траума регионални курс « Principles in operative fracture menagment» 09-12.
05. 2009. Халкидики, Грчка,
5. «Виши курс хируршког прелома» 12-13.02.2009. Нишка бања, Србија,
6. Сарајево « Workshop 2009-seminar on locking plates LCP and expert
intramedullary naillmg » 23-24.11.2009.
7. Траума међународни курс « Аdvance course inoperative fractura menagement» 1218.децембар 2009.
8. Faculty seminar AO Trauma, Davos 08-12. децембар 2009.
9. Fellowship KC Maribor Slovenija. «Eндоскопија зглоба рамена и колена», мај
2010.

10. АО Траума међународни курс, 12-17.децембар 2010.
11. MSA shoulder and knee academy, Akadeniz University Cadaver Center Antalya,
Turkey, 17-19.март 2010
12. АО Trauma seminar « Intramedulary osteosynthesis of long bones» као званични АО
инструктор, март 25-26, 2011.Београд
13. «Савремени концепт хирургије великих зглобова» 09.04.2011. Копаоник. Србија.
14. Minhen, Nemačka,Shoulder and Knee Arthroscopic cadaver lab course ,novembar
2013
2. Подаци о објављеним радовима
2.2. Радови објављени у научним часописима међународног значаја (категорија
М20)
2.2.1. Aleksandar Matić, Suzana Petrović Savić, Branko Ristić, Vladan B Stevanović, Goran
Devedžić. Infrared assessment of knee instability in ACL deficient patients. International
Orthopaedics; DOI:10.1007/s00264-015-2839-y (M 22-5 бодова)
2.3.Зборници међународних научних скупова (категорија M30)
2.3.1. Suzana Petrovic Savic, Goran Devedzic, Branko Ristic, Aleksandar Matic, Nikola
Prodanovic. Gait Parameters Identification Using Video Tracking–Case Study. 15th
International Conference on Bioinformatics and Bioengineering (BIBE) Belgrade, Serbia
2015, p. 1-5 (М34- 0,5 бода)
2.5.Часописи националног значаја (категорија М50)
3. Преглед и мишљење о досадашњем научном и педагошком раду кандидата
Др Александар Матић, спец. ортопедске хирургије и трауматологије, има
објављен један рада у протеклом изборном периоду у часопису међународног значаја
као први аутор (категорија М20). Има педагошко искуство: сарадник на пословима
истраживача - предмет дечја хирургија, професор стручних предмета у средњој
Медицинској школи «Сестре Нинковић», инструктор за обуку на семинару «Seminar on
locking plate (LCP) and expert intramedullary nailing», регионални АО инструктор на
међународном семинару АО фондације у Београду, регионални лиценцирани АО
инструктор на првом Српском међународном курсу АО фондације у Београду.
Кандидат др Александар Матић укључен је активно у обављање практичне наставе на
предмету Хирургија на Факултету медицинских наука у Крагујевцу као сарадник у
настави од 2010. године. Одлуком Наставно – научног већа од 2013. године, изабран је
за асистента за ужу научну област Хирургија. Члан је испитне комисије за предмет
Хирургија 2 у саставу: Проф. др Бранко Ристић, Проф. др Мирослав Стојадиновић,
Проф. др Дејан Вуловић и Асист. др Александар Матић. Има смисла за научни и
педагошки рад. На основу до сада објављених радова има 5,5 бодова.

4.
Мишљење о исуњености осталих услова за рад прописаних Законом о
високом образовању Статутом Медицинског факултета

Кандидат др Александар Матић, спец. ортопедске хирургије и трауматологије,
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 смисао за наставни рад
(педагошко искуство), објављен најмање један рад у целини у стручном или научном
часопису са рецензијом као први аутор и завршену одговарајућу специјализацију из
ортопедске хирургије.

КАНДИДАТ 2:
реаниматологије.

Др

Ненад

Зорнић,

специјалиста

анестезиологије

и

1. Биографски подаци
Др Ненад Зорнић рођен 20.06.1975.године у Крагујевцу где је завршио Основну
и Средњу школу. Медицински факултет у Крагујевцу уписао школске 1994/95.године,
где је и дипломирао 12.09.2001.године (за 5 година и 10 месеци ) са просечном оценом
8,51. Након завршених студија, обавио је обавезан лекарски стаж и положио стручни
испит 22.10.2002.године. Школске 2001/2002. године уписао Постидпломске
магистарске студије на смеру Клиничка и екпериментална фармакологија на
Медицинском факултету у Крагујевцу. Од 2003. године налази се у сталном радном
односу у КЦ „Крагујевац“ у Центру за Анестезију и Реаниматологију на пословима
клиничког лекара. Октобра месеца 2006 године започео специјализацију из
Анестезилогије са Реаниматологијом на Војно-Медицинској Академији у Београду.
Специјалистички испит положио дана 18.11.2010. са одличном оценом -5 на ВојноМедицинској Академији у Београду и тиме стекао звање специјалиста из Анестезије и
Реаниматологије. Магистраску тезу под насловом „Лекови и електролитни поремећаји
код хоспитализованих болесника“ одбранио 15.06.2009. године на Медицинском
факултету Универзитета у Крагујевцу, и тиме стекао академско звање магистра
медицинских наука. Пријавио је тему за израду докторске дисертације под насловом:”
Анализа фактора који утичу на квалитет живота код болесника лечених од пнеумоније
после механичке вентилације” на коју је Наставно-научно веће Факултета медицинских
наука Универзитета у Крагујевцу дало сагласност 01.07.2013.год. Научно наставно веће
Факултета медицинских наукау Крагујевцу 26.02.2013.именовало је проф.др Драгана
Миловановића за ментора докторске дисертације именованог кандидата.
Укључен је у обављање практичне наставе на предмету Хирургија на Медицинском
факултету у Крагујевцу од 2010.године. А од летњег семестра 2013 и као асистент на
предмету Хирургија. Учесник је бројних стручних усавршавања у земљи и
иностранству:
1. Редовно присуство састанцима за Анестезиологију, интезивно лечење и терапију болаАнестезиолога Србије.
2. Присуство међународном курсу из области трансплантације Европске Комисије

(TAIEX) (Training for ICU doctors and hospital transplant cordinators) Загреб, 2010 dec 1314 године.
3. Учествовао у организацији секције за Анестезиологију, интезивно лечење и терапију
бола- СЛД и као предавач.
2. Подаци о објављеним радовима
2. 2. Радови објављени у научним часописима међународног значаја (категорија
М20)

2.2.1 Zornic N, Jovanovic Radojevic D, Jankovic S, Djuric D, Varjacic M, Simic VD,
Milovanovic DR. Monitoring of drug-associated electrolyte disturbances in a hospital.
Pharmacoepidemiology and Drug Safety 2009; 18(11): 1026-33. М-22= 5 бода
2.2.2 Milovanovic DR, Janjic V, Zornic N, Djukic Dejanovic S, Jankovic SM. Risperidoneassociated hypocalcemia. American Journal of Psychiatry 2010;167(12):1533-4 М21=8 бода
2.2.3 Fatic N, Music D, Zornic N, Radojevic N. Hepatic artery aneurysm developing after
Billroth's operation. Ann Vasc Surg. 2014;28(4):1033.e1-3. М-23=3 бода
2.3.Зборници међународних научних скупова (категорија M30)
2.3.1. Milovаnović D, Zornić N, Arsić D, Jovаnović Rаdojević D, Jevđić J, Veličković R,
Drаgojević Simić V, Jаnjić V, Đukić Dejаnović S, Rаdonjić V, Jаnković С. Costeffectiveness of clinical event monitoring of drug-associated electrolyte disturbances in
hospital research setting. International Society For Pharmacoeconomics and Outcomes
Research (Serbia Chapter) The first international conference. Health economics in the context
of health care system. Experience from Central, East and South Europe (Balkans). Belgrade,
2009 Mar 9-10. Abstract book: 283-4. (М34-0,5 бодова)
2.3.2. Milovаnović DR, Jаnjić V, Zornić N, Đukić Dejаnović S, Jаnković S. Patients
receiving risperidone were predisposed to hypocalcemia. The second congress of
physiological sciences of Serbia with international participation, Current trends in
physiological sciences. Abstract Book. Kragujevac, 2009; 17-20: 68 (М34-0,5 бодова)
2.5. Часописи националног значаја (категорија М50)
2.5.1 Nikola Fatic, Nenad Zornic , Nemanja Radojevic , Nikola Bulatovic. Acute Iliac and
Femoral Arterial Thrombosis Secondary to Total Hip Arthroplasty. Macedonian Journal of
Medical Sciences. 2014; 7(4):632-634(М52-1,5 бода)
2.5.2 Kostić J, Zornić N, Folić M, Ružić Zečević D. The biochemistry of kidney function
(urea, creatinine) in patients before and after spinal anestesia. Medicus 2005;6(Suppl 2): 8688. (М52-1,5 бодова)
2.5.3 Nešić J, Zornić N, Rosić V, Petrović D. Hepato-renal syndrome: etiopathogenesis,
diagnosis and treatment. Serbian journal of experimental and clinical research 2014;15(2):95100 (M52 -1,5 бода)
2.6. Зборници скупова националног значаја категорија (М60)
2.6.1 Zornić N, Milovаnović D. Elektolitni poremećаji kod stаrih osobа lečenih u bolnici.
Medicinski Čаsopis 2008; 42 (Supp 1): 22-3. (М64- 0,2 бода)
2.6.2. Vulović T, Pаvlović R, Zornić N. Blok аnestezijа kаo metodа izborа zа ivođenje
potkolenih аmputаcijа i аmputаcijа stopаlа. Medicinski Čаsopis 2005; 39(1 Suppl 1): 29-30
(М64- 0,2 бода)

2.6.3. Pаjović M, Zornić N, Đukić Dejаnović S, Milovаnović D. Psihotropni lekovi i
poremećаji elektrolitа. WPA kosponzorisаni XIII Kongres Udruženjа psihijаtаrа Srbije. XI
Centrаlnoevropski simpozijum iz neuropsihofаrmаkologije-CENP. Beogrаd, 2008 Okt 19-22.
Engrаmi 2008; 30(2) (Suppl 1): 63 (М64- 0,2 бода)
2.6.4 Zornić N, Nešović Bojаnić G, Milovаnović D. Lekovi koji deluju nа nervni sistem i
poremećаji elektroliti u krvi. VII/XIII Kongres neurologа Srbije sа međunаrodnim učešćem.
Zbornik sаžetаkа. Krаgujevаc, 2008: p.298 (М64- 0,2 бода)
2.7. Магистарске и докторске тезе (категорија М70)
2.7.1. Зорнић Ненад Ј. Лекови и електролитни поремећаји код хоспитализованих
болесника. Магистарски рад. Крагујевац: Медицински факултет Универзитета у
Крагујевцу, 2009. (М72- 3 бода)
3. Преглед и мишљење о досадашњем научном и педагошком раду кандидата
Др Ненад Зорнић, спец. анестезије и реаниматологије је објавио три рада у
часописима међународног значаја (категорија М20), три рада у часопису националног
значаја (категорија М50), као и радове у виду сажетака у зборницима домаћих и
међ ун ародних конгреса. Био је укључен у обављање практичне наставе на
предмету Хирургија на Медицинском факултету од 2010. године. Одлуком Наставно
– научног већа од 2013. године, изабран је за асистента за ужу научну област
Хирургија. Има смисла за научни и педагошки рад. На основу до сада објављених
радова има 25,3 бода.
4. Мишљење о исуњености осталих услова за рад прописаних Законом о
високом образовању Статутом Медицинског факултета
Кандидат др Ненад Зорнић, спец. анестезије и реаниматологије, 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 смисао за наставни рад (педагошко искуство),
објављен најмање један рад у целини у стручном или научном часопису са рецензијом
као први аутор и завршену одговарајућу специјализацију из анестезије са
реаниматологијом.

КАНДИДАТ 3: Др Никола Мирковић, др сци. мед., спец. опште хирургије

1. Биографски подаци
Др Никола Мирковић, спец. опште хирургије, рођен је 08.01.1976. године у Рашкој.
Прву крагујевачку гимназију је завршио 1995. године. Медицински факултет
Универзитета у Крагујевцу завршио је 2002. године са просечном оценом 8,54. Завршио
је приправнички лекарски стаж и положио Стручни испит за доктора медицине.
Специјализацију из опште хирургије завршио 2011. године на Медицинском факултету
у Новом Саду. Запослен је у Клиничком центру Крагујевац где ради као специјалиста
опште хирургије у Центру за васкуларну хирургију. Докторску дисертацију под
називом:„Анализа
фактора
ризика
за
настанак
оклузије
графта
код
феморопоплитеалног бајпаса”, одбранио је 2015. године. Руководилац континуиране
медицинске едукације „ Дијабетесно стопало“ која је одржана 05.11.2015.године у
Крагујевцу.Влада енглеским језиком, а поседује и знање из различитих области рада на
персоналним р ачунарима
2. Подаци о објављеним радовима
2.2. Радови објављени у научним часописима међународног значаја (категорија
М20)
2.2.1. Nikolа Mirković, Srđаn Stefаnović, Slobodаn Jаnković .. The analysis of risk factors
for the synthetic femoropopliteal bypass graft occlusion.Vojnosanit Pregl 2015:72(6) (M23-3
бода)
2.2.2. Sretenovic S. , Mitrovic S., Mirkovic N. Plasmacytoma of the Central Nervous System
as a progression of multiple myeloma with above average survival rate. Ciencia e Tecnica
Vitivinicola journal 2015;30(6) (M23-3 бода)
2.2.3. Sretenovic S., Mitrovic S, Mirkovic N. Serum C - reactive protein as an important
prognostic variable in patients with diffuse large B cell lymphoma. HFSP Journal; 2015:9(6)
(M23-3 бода)
2.2.4. Snezana Sretenovic, Slobodanka Mitrovic, Olivera Markovic, Vesna Cemerikic
Martinovic, Nikola Mirkovic. BCL-2 [removed]ICH or FISH ) in Predicts Overol survival
(OS) in Patients with Diffuse Large B-Cell Lymphoma. What choose? Volume. Wulfenia
2015:22(3) (M23-3 бода)
2.5. Часописи националног значаја (категорија М50)
2.5.1. Mirković N, Ivаnov D, Cvijаnović R, Gvozdenović Lj, Koricа M, Pаuković D .
Laparoscopic rectosigmoid resection in high-risk patients (Case Report ). Medicinа Dаnаs
2011;4–6:128–133 (М53 1 бод)

2.5.2. Kаstrаtović T, Arsenijević S, Vuković I, Mirković N, Aćimović Lj. Granulosa theca
cell tumor: A case report and literature review. Medicus 2008; 8(4):152–155 (М52-1,5
бодова)
2.5.3. Pešović J, Pаunović I, Aćimović Lj, Bogojević R, Stаnković B, Mirković N, Čаnović
D. Primаrni hiperpаrаtireoidizаm: Prikаz tri slučаjа. Medicinski čаsopis 2006;3:37–42 (М531 бод)
2.5.4. Mirković N, Novaković B, Sretenović Ž, Sretenović S, Đurđević P. Endovenous laser
ablation of the great saphenous vein in patients with von Willebrand disease (case report).
Serbian Journal of Experimental and Clinical Research 2013;14(2):77-80 (М52-1,5 бодова)
2.7. Магистарске и докторске тезе (категорија М70)
2.7.1. Никола Мирковић. Анализа фактора ризика за настанак оклузије графта код
феморопоплитеалног бајпаса. Докторска дисертација. Крагујевац. Факултет
медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, 2015. ( М71- 6 бодова)
3. Преглед и мишљење о досадашњем научном и педагошком раду кандидата
Др Никола Мирковић, спец. опште хирургије има четири рада у часопису
међународног значаја (М20), четири рада у часописима националног значаја (категорија
М50). Доктор је медицинских наука. Учесник је више састанака у оквиру континуиране
медицинске едукације из области опште хирургије. До сада није имао педагошко
искуство. На основу до сада објављених радова има 23 бода.
4. Мишљење о испуњености осталих услова за рад прописаних Законом о високом
образовању и Статутом Факултета медицинских наука
Кандидат др Никола Мирковић, спец. опште хирургије испуњава све остале
услове за избор у асистента за ужу научну област Хирургија предвиђене Законом о
високом образовању и Статутом Факултета медицинских наука, има просечну оцену
већу од осам, доктор је медицинских наука, има објављен најмање један рад у целини у
стручном или научном часопису са рецензијом као први аутор и завршену одговарајућу
специјализацију из опште хирургије.

КАНДИДАТ 4: Др Данијела Јовановић, др сци. мед., спец. анестезије и
реаниматологије

1. Биографски подаци

Др Данијела Јовановић, спец. анестезије и реаниматологије, рођена је 30. 08.
1967. године у Јагодини. Основну школу и Гимназију завршила је у Крагујевцу.
Медицински факултет у Крагујевцу уписала је 1986. године, а дипломирала je
06.07.1992. године након 5 година и 9 месеци студирања, са просечном оценом 8,86
чиме је стекла звање доктора медицине. Последипломске магистарске студије уписала
је 1993. године на Медицинском факултету у Крагујевцу, изборно подручју Клиничка и
експериментална фармакологија. Од 1994. до 1999. године била је запослена у Заводу
за хитну медицинску помоћ у Крагујевцу. Специјализацију из Анестезиологије са
реаниматологијом започела је као волонтер у КЦ Крагујевац 1995. године. Од 1999.
године је у сталном радном односу у Центру за анестезију и реанимацију КЦ
Крагујевац. Специјалистички испит је положила 2001. године на Војномедицинској
академији са оценом 5. Магистарску тезу под насловом „ Неурохуморални стрес
одговор током анестезије вођене севофлураном у поређењу са комбинацијом
пропофол– фентанил" одбранила je 21. 12. 2007. године на Медицинском факултету
универзитета у Крагујевцу и тиме стекла академско звање магистар медицинских наука
за ужу научну област Клиничка фармакологија. Школске 2007 / 2008. године уписала је
III годину докторских академских студија на смеру Клиничка и експериментална
фармакологија на Медицинском факултету Универзитета у Крагујевцу. 2007. године
именована је за Начелника одељења терапије бола при Центру за анестезију и
реанимацију КЦ Крагујевац. Завршила је 2005. Године едукацију за епидуралну
аналгезију у породиљству као и едукацију из Палијативне медицине и терапије бол
2008. године. Од 2010. до 2013. године била је запослена на Медицинском факултету у
Крагујевцу као сарадник у настави за ужу научну област Хирургија. Пријавила је 2011.
године тему докторске дисертације под насловом: ,, Анализа фактора удружених са
постоперативним опоравком код болесника после елективне абдоминалне
хистеректомије`` коју је одбранила 2014. године и стекла звање доктор медицинских
наука. Године 2012. укључена у јуниор пројекат ,,Анализа фактора удружених са
постоперативним опоравком код болесника после елективне абдоминалне
хистеректомије`` као главни истраживач.

2. Подаци о објављеним радовима

2.2. Радови објављени у научним часописима међународног значаја (категорија
М20)
2.2.1. Zornic N, Radojevic DЈ, Jankovic S, Djuric D, Varjacic M, Simic VD and
Milovanovic DR. Monitoring of drug-associated electrolyte disturbances in a hospital.
Pharmacoepidemiology and Drug Safety 2009;18(11):1026-33 (M22=5 бодова)

2.3. Зборници међународних научних скупова (категорија М30)
2.3.1. Milovanovic D, Zornic N, Arsic D, Radojevic DЈ, Jevdjic J, Velickovic R, Dragojevic
Simic V, Janjic V, Djukic Dejanovic S, Radonjic V, Jankovic S. Cost-effectiveness of clinical
event monitoring of drug-associated electrolyte disturbances in hospital research setting.
ISPOR Serbia Chapter The first international conference. Health economics in the context of
health care system. Experience from Central, East and South Europe (Balkans). Belgrade,
2009 Mar 9-10.Abstract book:283-4 (M34=0,5 бода)

2.5. Часописи националног значаја (категорија М50)
2.5.1. Jovanović Radojević D, Živančević Simonović S, Malenković V, Miličić B i
Milovanović D. Hormonski odgovor kod abdominalnih histerektomija. Medicinski Časopis
2009;43(1):1-13 (М53=1 бод)
2.5.2 Jovicic U, Petrovic N, Jovanovic D, Milovanovic D. Inkopatibilnost lekova. Pons Med
J 2012;9(1):27-32 (М53=1 бод)
2.5.3 Dusan Djuric, Miroslav Mitrovic, Danijela Jovanovic, Zoran Jovanovic, Ivan
Pavlovic,Olivera Milovanovic,Tatjana Sokolovic, Isidor Jevtovic . Komplijansa, adherence,
konkordanca i perzistenca u savremenoj farmakoterapiji. Medicinski Casopis 2012;46(4):205213 (М53=1 бод)

2.6. Зборници скупова националног значаја категорија (М60)

2.6.1. Milovanovic D, Jovanovic D. Bullous dermatosis associated with vancomycin use in
the intensive care unit – importance of assessment of a rare clinical syndome during treatment
with multiple drugs. Section of Cinical Pharmacology and Academy of Medical Science.V
week of the hospital clinical pharmacology. Belgrade, 2013 Nov 29th-Dec 1 st. Book of
Abstract page 20 (М64-0,2 бодова)

2.7. Магистарске и докторске тезе (категорија М70)

2.7.1. Jovanović Radojević D. Neurohumoralni stres odgovor tokom anestezije vodjene
sevofluranom u poredjenju sa kombinacijom propofol/fentanil. Magistarski rad. Kragujevac:
Medicinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu, 2007. (М72=3 бода)
2.7.2 Јовановић Д. Анализа фактора удружених са постоперативним опоравком код
болесника после елективне абдоминалне хистеректомије. Докторска дисертација.
Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу, 2014. (М71=6 бодова)

Публикације у научним књигама:
1.Milovanović D, Jovanović D, Ružić D, Djurić V. Nomenklatura i klasifikacija lekova. U:

Prostran M, Stanulović M, Marisavljević D, Djurić D. Farmaceutska medicina. Beograd:
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2009: 618-24. ISBN 978-86-83943-32-6 CIP
615(082).
3. Преглед и мишљење о досадашњем научном и педагошком раду кандидата

Кандидат Др Данијела Јовановић, спец. анестезије и реаниматологије, је до сада
објавила један рад у часопису међународног значаја (категорија М20), три рада у
часопису националног значаја од којих је у једном први аутор (категорија М50),
остварила је једно учешће на међународном научном скупу (категорија М30). Доктор је
медицинских наука. Била је ангажована као сарадник у настави на предмету Хирургија
Медицинског факултета у Крагујевцу. Има смисла за научни и педагошки рад. На
основу до сада објављених радова има укупно 17,7 бодова.

4. Мишљење о исуњености осталих услова за рад прописаних Законом о високом
образовању и Статутом Факултета медицинских наука
Кандидат Др Данијела Јовановић, спец. анестезије и реаниматологије, испуњава
све остале услове у звању асистента за ужу научну област Хирургија предвиђене
Законом о високом образовању и Статутом Факултета медицинских наука, има
просечну оцену већу од осам, доктор је медицинских наука, има објављен најмање
један рад у целини у стручном или научном часопису са рецензијом као први аутор и
завршену одговарајућу специјализацију из анестезије са реаниматологијом.

ЗАКЉУЧАК
На основу свих наведених чињеница, Комисија је закључила да према Закону о
високом образовању и Статуту Факултета медицинских наука у Крагујевцу, од
пријављених четири кандидата, четири кандидата испуњава услове за избор у звање
асистента, и то: др Александар Матић, др Ненад Зорнић, др Никола Мирковић и др
Данијела Јовановић.
На основу конкурсне документације пријављених кандидата, Комисија предлаже
Наставно-научном већу да изабере др Ненада Зорнића, јер испуњава све Законом и
Статутом предвиђене услове.
ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ:

1. Проф. др Слободан Милисављевић, ванредни професор за ужу научну област
Хирургија Факултета медицинских наука у Крагујевцу, председник

______________________________________

2. Проф. др Бранко Ристић, ванредни професор за ужу научну област Хирургија
Факултета медицинских наука у Крагујевцу, члан

______________________________________

3. Проф. Др Јасна Јевђић, ванредни професор за ужу научну област Хирургија
Факултета медицинских наука у Крагујевцу, члан
______________________________________

Крагујевац, 14.12.2015.

Упоредна табела пријављених кандидата
Име и презиме

Кандидат 1

Кандидат 2
Др Александар Др Ненад
Матић
Зорнић

Просечна оцена 8,11
Уписане
да
академске
докторске
студије
или
специјалистичке
студије
Дужина
7 година
студирања
Испуњени
да
законски услови

Кандидат 3
Др Никола
Мирковић

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
8,51
8,54
да
да

6 година и 10 6 година
месеци
да
да

ДОПУНСКИ УСЛОВИ
Одбрањена
не
не
да
докторска теза
Положен
да
да (одбрањен
да
усмени
магистарски
докторантски
рад)
испит/
одбрањен
магистарски
рад 5,5
Број бодова на
25,3
23
основу
објављених
радова
Педагошко
да
да
не
искуство
Уже научно
Клиничка
и Клиничка
и Клиничка
подручје
експер. хир.
експер.фармако експер. хир.
л
Остало

Кандидат 4
Др Данијела
Јовановић
8,86
да

5 година и 9
месеци
да
да
да (одбрањен
магистарски
рад)

17,7

да
и Клиничка
и
експер.фармако
л огија

