Наставно-научном већу
Факултета медицинских наука
Универзитета у Крагујевцу
I

ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА

1. Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке:
Факултет медицинских наука доноси одлуку о расписивању конкурса за избор на радно место сарадника у
звању асистента за ужу научну област Нуклерна медицина
2. Датум и место објављивања конкурса:
Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за сарадника у звању
асистента за ужу научну област: Нуклерна медицина
(огласне новине ПОСЛОВИ, од 3.5.2017. године)
3. Број сарадника који се бира, звање и назив уже научне области за коју је расписан конкурс:
1 (један); радно место сарадника у звању асистента за ужу научну област Нуклерна медицина
4. Састав комисије са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назива уже научне области за коју је
изабран у звање, датум избора у звање и установа у којој је члан комисије запослен:
1. проф. др Љиљана Мијатовић-Теодоровић, редовни професор за ужу научну област Нуклеарна медицина,
Факултета медицинских наука у Крагујевцу;
2. проф. др Милован Матовић, редовни професор за ужу научну област Нуклеарна медицина, Факултета
медицинских наука у Крагујевцу;
3. проф. др Снежана Живанчевић-Симоновић, редовни професор за за ужу научну област Патолошка
физиологија, Факултета медицинских наука у Крагујевцу;
5. Пријављени кандидати:
Др Весна Игњатовић

II

БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА

1. Име, име једног родитеља и презиме:
Весна, Драгољуб, Игњатовић (Чокановић)
2. Датум и место рођења, адреса:
05.08.1982. године. Шабац
Новосадска улица број 6, 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 2001. године, а дипломирала 2007. године на Медицинском факултету, Универзитета у Крагујевцу, са
просечном оценом 9.69 и стекла назив доктор медицине
4. Година уписа докторских академских студија, универзитет, факултет, научна област:
Докторске студије уписане на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу 2007. године.
Клиничка и експериментална фармакологија
5. Година студија (статус на докторским академским студијама):
Трећа година ДАС. Одлука Декана о продузетку студија у шк. 2016/17
6. Датум полагања усменог докторског испита и оцена:
29.09.2009. Оцена 8.00
7. Наслов докторске дисертације, датум пријаве и одбране и стечено научно звање:
„Утицај терапије диуретицима на излучивање радиоактивног јода 131I код пацијената са диферентованим
карциномима штитасте жлезде“
02.11.2016. год. Веће за медицинске науке Универзитета у Крагујевцу дало сагласност на извештај комисије о
оцени научне заснованости теме и именовање ментора
8. Година уписа и завршетка специјалистичких, односно магистарских студија, универзитет, факултет, назив
студијског програма, просечна оцена током студија, научна област и стечени академски назив
Специјалистичке студије- 2010-2015. године на Факулетету медицинских наука, Универзитета у Крагујевцу,
завршене са оценом одличан, стечен назив специјалиста нуклеарне медицине
9. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе:
10. Педагошко искуство:
2010-2012. године сарадник у настави на предмету Нуклеарна медицина
2012-2013. године ради на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, као сарадник у настави
од 2013. године као истраживач сарадник на предмету Нуклеарна 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:5
a) укупно у ранијем периоду:
б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање:5
1. Ignjatovic VD, Vukomanovic V, Jeremic M, IgnjatovicVS, Matovic M. Influence of hydrochlorothiazide on
urinary excretion of radioiodine in patients with differentiated thyroid cancer. Acta Endocrinologica (Buc).
2015;11(3):396-400. М23 IF: 0.235 (2015)
2. Ignjatović V, Pavlović S, Miloradović V, AnĊelković N, Davidović G, ĐurĊević P, Stolic R, Irić Ćupić V,
Simić I, Ignjatović VD, Petrović Nj, Smiljanić Z, Zdravković V, Simović S, Jovanović D, Nešić J. Influence
of Different b-Blockers on Platelet aggregation in Patients with Coronary Artery Disease on Dual
Antiplatelet Therapy. J Cardiovasc Pharmacol Ther. 2016;21(1):44-52. М22 IF: 2.538 (2015)
3. Vukomanovic VR, Matovic MD, Doknic M, Ignjatovic VD, Simic-Vukomanovic I Djukic S, Djukic A.
Adrenocorticotropin-Producing Pituitary Adenoma Detected with Tc-99m-Hexakis-2-Methoxy-IsobutylIsonitrile Single Photon Emission Computed Tomography. a Case Report. Acta Endocrinologica (Buc)
2015;11(2):253-256. M23 IF: 0.235 (2015)
4. Ignjatovic VD, Matovic MD, Vukomanovic VR, Jankovic SM, Dzodic RR. Is there a link between
Hashimoto's thyroiditis and primary hyperparathyroidism? A study of serum parathormone and anti-TPO
antibodies in 2267 patients. Hell J Nucl Med 2013;16(2): 86-90. M23 IF: 0.925 (2013)
5. Janković S, Bojović D, Vukadinović D, Daglar E, Janković M, Laudanović D, Lukić V, Mišković V, Potpara
Z, Projović I, Čokanović V, Petrović N, Folic M, Savic V. Risk factors for recurrent vulvovaginal
candidiasis. Vojnosanit Pregl 2010; 67(10): 819-824. М23 IF 0,199 (2010)
Остварени резултати кандидата категорије 50 (аутор(и), наслов рада, часопис, година издавања,
волумен (број):стране од-до):
а) укупно у ранијем периоду:
б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање 4

2.

а) укупно у ранијем периоду:
б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање 4
1. Vukomanovic VR, Matovic М, Ignjatovic VD, Belic B. Rendu-Osler-Weber Syndrome: A Case Report.
Maced J Med Sci 2014; 7(4):613-617 М51
2. Ignjatović VS, Ignjatović VD, Ignjatović S, Petrović NJ, Miloradović V, Smiljanić Z, Stojanovic
Marjanovic V, Petrovic D, Ignjatovic Sl, Vukomanovic Vl. Jednogodišnje iskustvo primene pci sa
ugradnjom taxus-stentova u leĉenju višesudovne koronarne bolesti srca u odnosu na aortokoronarnu bajpas
operaciju. Med Ĉas (Krag) / Med J (Krag) 2013; 47(2): 55-61. М53
3. Stojanović Marjanović V, Čokanović V. Teško trovanje verapamilom-uspešan tretman kalcijumom.Ser J
Exp Clin Res 2010;11(1):33-36 М52
4.
Baskić D, Radosavljević G, Čokanović V, Jeftić I, Zelen I, Popović S, Pavlović S, Arsenijević N. Serumski
nivoi NO, IL-18 i MDA kod pacijenata sa karcinomom dojke. Medicus 2005; 6(2): 62-65 . М52
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IV АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА
(на једној страници куцаног текста)
Кандидат др Весна Игњатовић у досадашњем научно-истраживачком раду је аутор и коаутор 9 радова
објављених у научним часописима међународног и националног значаја (1 М22, 4 М23, 1 M51, 2 М52, 1 M53 ).
Има значајно педагошко искуство, активно је учествовала у извођењу практичне наставе на интегрисаним
академским студијама медицине најпре као сарадник у настави, потом као истраживач- сарадник на предмету
Нуклеарна медицина на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу. Завршила је специјалистичке
студије из Нуклеарне медицине на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу и стекла назив
специјалиста нуклеарне медицине 2015. године.

V МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У
ЗВАЊЕ СВАКОГ КАНДИДАТА ПОЈЕДИНАЧНО
Кандидат Весна Игњатовић испуњава све остале услове за избор у сарадника у звању асистента
предвиђене Законом о високом образовању и Статутом Факултета медицинских наука:
 има просечну оцену већу од осам, студент је треће године Академских докторских студија и специјалиста
је Нуклеарне медицине:
 има 5 научних радова објављених у научним часописима међународног значаја категорије М20
 има педагошког искуства у раду у настави, јер је учествовала у одржавању наставе ИАСМ на предмету
Нуклеарна медицина у школској 2011/12 и 2012/13. години у својству сарадника у настави, и од 2013. год
у својству истраживача сарадника.

VI ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ОДРЕЂЕНО ЗВАЊЕ
На основу прегледане документације, узимајући у обзир стручно усавршавање и научно-истраживачки
рад, педагошко искуство а како се ради о талентованом и науци изузетно посвећеном истраживачу, Комисија
предлаже Наставно-научном већу Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, др Весну Игњатовић
за избор сарадника у звању асистента за ужу научну област Нуклеарна медицина.
ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ

проф. др Љиљана Мијатовић-Теодоровић, редовни професор за ужу научну област Нуклеарна
медицина, Факултета медицинских наука у Крагујевцу;
___________________________________________________________________________________
проф. др Милован Матовић, редовни професор за ужу научну област Нуклеарна медицина,
Факултета медицинских наука у Крагујевцу;
___________________________________________________________________________________
проф. др Снежана Живанчевић-Симоновић, редовни професор за за ужу научну област
Патолошка физиологија, Факултета медицинских наука у Крагујевцу;

_____________________________________________________________________________________

НАПОМЕНА:
Извештај се пише на обрасцу, навођењем кратких одговора, са валидним подацима, без непотребног текста.
Разврставање и рангирање радова врши се према Правилнику о начину и поступку заснивања радног односа и
стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу и правилника надлежног министарства.
Оцена испуњености услова за избор у звање врши се према Правилнику о начину и поступку заснивања радног
односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу.
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

Обавезни услови

Остварено

Испуњава
услов

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

9,69

ДА

Студент треће године докторских
академских студија са остварених 120
ЕСПБ

ДА

ДА

Специјализација из одговарајуће области
(важи само за клиничке предмете)

ДА

ДА

Смисао за наставни рад
(педагошко искуство)

ДА

ДА

5 M20

ДА

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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