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 01-9332 од 24.08.2017.године.
2. Датум и место објављивања конкурса:
30.08.2017.; огласне новине ПОСЛОВИ
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 Интерна медиицна
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:
проф. др Марина Петровић, редовни професор за ужу научну област Интерна медицина Факултета медицинских наука у
Крагујевцу
проф. др Зорица Лазић, редовни професор за ужу научну област Интерна медицина Факултета медицинских наука у
Крагујевцу
доц. др Иван Чекеревац, доцент за ужу научну област Интерна медицина Факултета медицинских наука у Крагујевцу
5. Пријављени кандидати:
Др Љиљана Новковић

II

БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ

1. Име, име једног родитеља и презиме:
Љиљана, Аранђел, Новковић
2. Датум и место рођења:
21.12.1965. год., Крагујевац,
3. Година уписа и завршетка високог образовања, универзитет, факултет, назив студијског програма (студијска група),
просечна оцена током студија и стечени стручни, односно академски назив:
Упис 1984/85 године, завршетак 1990. године, Универзитет у Београду, Медицински факултет, просечна оцена 9.36, стечени
академски назив: доктор медицине
4. Година уписа докторских академских студија, универзитет, факултет, научна област:
2006. година, Универзитет у Крагујевцу, Медицински факултет, година уписа 2006. година; ужа научна област: Пулмологија
5. Година студија (статус на докторским академским студијама):
Доктор медицинских наука
6. Датум полагања усменог докторског испита и оцена:
Доктор медицинских наука
7. Наслов докторске дисертације, датум пријаве и одбране и стечено научно звање:
„Учесталост и фактори ризика за настанак бронхијане астме и хроничне опструктивне болести плућа на територији града
Крагујевца“ Датум одбране: 02.07.2009. године, стечено звање: доктор медицинских наука
8. Година уписа и завршетка специјалистичких, односно магистарских студија, универзитет, факултет, назив студијског
програма, просечна оцена током студија, научна област и стечени академски назив:
•
Магистарске студије: 1991-1997. године, Универзитет у Крагујевцу, Медицински факултет, просечна оцена 10.0,
научна област Медицина, стечени назив: магистар медицинских наука
•
Специјалистичке студије: 1994-2000. године, Универзитет у Београду, Медицински факултет , просечна оцена 5.0,
специјалистичке студије Интерне медицине, стечени стручни назив: специјалиста интерне медицине
9. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе:
„Ефекти 9,10 -dimethyl -1,2-benzanthracena (DMBA) на ендокрини панкреас“
10. Педагошко искуство:
•1992.-1996. год. Универзитет у Крагујевцу, Медицински факултет, асистент приправник на предмету Хистологија са
ембриологијом
•2002.-2006. год. Универзитет у Крагујевцу, Медицински факултет, асистент за ужу научну област Интерна медицина
•2006.-2009. год. Универзитет у Крагујевцу, Медицински факултет, асистент за ужу научну област Интерна медицина
•2009.-2012. год. Универзитет у Крагујевцу, Медицински факултет, асистент за ужу научну област Интерна медицина
•2012.- год – Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, доцент за ужу научну област Интерна медицина

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:
б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање: 6
a) укупно у ранијем периоду:
б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање: 6
1.

2.
3.
4.

5.

6.

2.

Petrović M, Ilić N, Lonĉarević O, Ĉekerevac I, Lazić Z, Novković Lј, Ćupurdija V, Kostić G. Risk factors for brain
metastases in surgically staged IIIA non-small cell lung cancer patients treated with surgery, radiotherapy and chemotherapy.
Vojnosanit Pregl 2011;68(8):643-649. M23 IF 0,179 (2011)
Cekerevac I, Lazić Z, Novković Lj, Petrović M, Cupurdija V, Kitanović G, Todorović Z, Gajović O. Exercise tolerance and
dyspnea in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Vojnosanit Pregl 2010; 67(1): 36-41. M23 IF 0,199 (2010)
Lazić Z, Cekerevac I, Novković Lј, Cupurdija V. The influence of oxygen therapy on the hypercapnia in patients with
chronic obstructive pulmonary disease. Vojnosanit Pregl. 2008;65(7):521-4. M23
Ĉekerevac I, Živković V, Novković Lj, Petrović M, Ćupurdija V, Jakovljević V. Impact of severity of obstructive sleep
apnea (OSA) and body composition on redox status in OSA patients. Vojnosanitetski pregled, 2017:
DOI:10.2298/VSP161030041C M23 IF 0,367 (2016)
Ĉekerevac I, Lazić Z, Novković Lј, Petrović M, Ćupurdija V, Todorović Ž, ĐurĊević P, Ilić Dudvarski A, Suša R.
Characteristics of Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients with Depressive Disorder. Srp Arh Celok Lek, 2017:
DOI:10.2298/SARH160520039C M23 IF 0,253 (2016)
Ĉekerevac I, Petrović M, Novković Lј, Bubanja D, Bubanja I, Djokić B, Stanković V, Jurišić V. Ectopic ACTH secre tion
with concomitant hyperamylasemia in a patient with small cell lung carcinoma: case report. Acta Clin Croat 2015;
54(4):536-540. M23 IF 0,486 (2015)

Остварени резултати кандидата категорије 50 (аутор(и), наслов рада, часопис, година издавања, волумен (број):стране
од-до):
a) укупно у ранијем периоду:
б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање: 4
a) укупно у ранијем периоду:
б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање: 4
1. Novković LjA, Janĉić SA. Effects of 9, 10-Dimethyl-1,2-Benzanthracen (DMBA) on endocrine pancreas of the rats.
Medicus. 2004; 5(1):43-45.
2. Lazić ZM, Novković L, Gajović O, Đokić Z. Fever and bilateral infiltrates on chest radiographs in patients with bronchial
asthma. Medicus. 2005; 6(1):35-37. M52
3. Cekerevac I, Jakovljević V, Novković L, Radovanović D, Lazić Z. Recurrent respiratory infections with severely damaged
lung functions-Kartagener's syndrome-case report. Med Pregl. 2008;61(5-6):295-8. M51
4. Ćupurdija V, Lazić Z, Janković S, Gajović O, Ĉekerevac I, Novković L, Petrović M, Đonović N. Adverse events induced by
anti-infectives in hospitalized patients. Serbian Journal of Experimental and Clinical Research. 2011; 12(3):97-101. М52
5. Ĉekerevac I, Ćupurdija V, Novković L, Lazić Z, Petrović M, Gajović O, Suša R. Unusual respiratory manifestations of
ankylosing spondylitis: A case report. Serbian Journal of Experimental and Clinical Research. 2016; 17(4):357-360. М51
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IV АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА
Др Љиљана Новковић је запослена на Факултету медицинских наука, Универзитета у Крагујевцу од 1992. године, најпре као
асистент-приправник на предмету Хистологија са ембриологијом, а од 2002. године као асистент на предмету Интерна
медицина. Од 2012. године изабрана је за доцента за ужу научну област Интерна медицина. Активно учествује у извођењу
теоретске и практичне наставе на студијским програмима Интегрисаних академских студија медицине, Интегрисаних
академских студија фармације, Интегрисаних академских студија стоматологије, Струковним студијама и Специјалистичким
студијама.
У досадашњем раду показала је смисао за наставни рад, одговорност и савесност у обављању обавеза, као и коректан однос
са колегама и студентима. Комисија за обезбеђење квалитета Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу дала
је позитивно мишљење о њеном позитивном раду.
На основу увида у конкурсну документацију која је достављена уз пријаву на конкурс Факултету медицинских наука, као и
на основу постигнутих резултата у досадашњем наставном и научно истраживачком раду, мишљење је Комисије да
др.сци.мед. Љиљана Новковић, досадашњи доцент, испуњава све законске услове за избор у звање асистента за ужу научну
област Интерна медицина. Кандидат поседује научни степен доктора медицинских наука из уже научне области за које се
бира.
До сада је као аутор/коаутор објавила:
• 6 радова у реферисаним часописима са SCI листе
• 4 рада у часопису факултета од чега је у 1 раду први аутор
Учесник је једног јуниор пројекта Факултета медицинских наука у Крагујевцу.
Др Љиљана Новковић је диплому о високом образовању стекла 1990. године на Медицинском факултету, Универзитета у
Београду. Специјалистички испит из интерне медицине је положила 2000. године на Медицинском факултету, Универзитета
у Београду. Магистрирала је 1997. године на Медицинском факултету у Крагујевцу. Докторску дисертацију је одбранила
2009. године на Медицинском факултету у Крагујевцу, чиме је стекла звање доктор медицинских наука. Запослена је и у
Клиничком центру Крагујевац, Клиници за пулмологију, као лекар специјалиста интерне медицине.
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V МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У
ЗВАЊЕ СВАКОГ КАНДИДАТА ПОЈЕДИНАЧНО
На конкурс за избор једног сарадника у звању асистента за ужу научну област Интерна медицина пријавио се један кандидат,
др Љиљана Новковић, доцент за ужу научну област Интерна медицина.
Кандидат др Љиљана Новковић испуњава све услове прописане:
1. Законом о високом образовању јер поседује одговарајући стручни, академски и научни назив
2. Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу јер:
- на завршеним претходним нивоима студија укупна просечна оцена је 9,36
- доктор је медицинских наука
- има специјализацију из одговарајуће области
- има способност за наставни и педагошки рад
- има 6 радова категорије М20 из уже научне области за коју се бира

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
Комисија позитивно оцењује научноистраживачки, стручни и професионални допринос, педагошке способности и допринос
у настави, др Љиљане Новковић.
Комисија закључује да др Љиљана Новковић испуњава све услове утврђене Законом о високом образовању и Статутом
Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за избор сарадника у звању асистента.
Комисија предлаже Наставно-научном већу Факултета медицинских наука у Крагујевцу да изабере др Љиљану Новковић у
звање асистента за ужу научну област Интерна медицина.

У Крагујевцу, 02.10.2017. године

ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ

проф. др Марина Петровић, редовни професор за ужу научну област
Интерна медицина Факултета медицинских наука у Крагујевцу

проф. др Зорица Лазић, редовни професор за ужу научну област Интерна
медицина Факултета медицинских наука у Крагујевцу

доц. др Иван Чекеревац, доцент за ужу научну област Интерна медицина
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 (ПРВИ ИЗБОР)
1. ОПШТИ УСЛОВИ
Остварено

Испуњава услов

ДА
(9,36)

ДА

Доктор
медицинских
наука

ДА

Специјализација из одговарајуће области (важи
само за клиничке предмете)

ДА

ДА

Смисао за наставни рад
(педагошко искуство)

ДА

ДА

6 М20

ДА

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

Обавезни
услови

Студент треће године докторских академских
студија са остварених 120 ЕСПБ

2. ПОСЕБНИ УСЛОВИ
Алтернативни
обавезни услови
(један од)

3 рада категорије М52 (у једном први аутор) из
уже научне области за коју се бира
1 рад категорије М20
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