НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ
ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУKA УНИВЕРЗИТЕТА У
КРАГУЈЕВЦУ
Комисија за припрему извештаја у саставу:
1.доц. др Катарина Парезановић Илић, доцент за ужу научну област
Физикална медицина и рехабилитација Факултета медицинских наука
Универзитета у Крагујевцу, председник
2.проф.др Миодраг Вељковић, ванредни професор за ужу научну област
Физикална медицина и рехабилитација Факултета медицинских наука
Универзитета у Крагујевцу, члан
3.доц. др Александра Јуришић Шкевин, доцент за ужу научну област
Физикална медицина и рехабилитација Факултета медицинских наука
Универзитета у Крагујевцу, члан,
изабрана одлуком Наставно-научног већа Факултета медицинских наука
Универзитета у Крагујевцу броj 01-6102/10-2 од 08.06.2016. године, размотрила
је пријаве на конкурс за избор истраживача приправника за ужу научну област
Физикална медицина и рехабилитација објављен у новинама „Послови“ од
01.06.2016. године.
На основу увида у конкурсну документацију, Комисија доноси следећи
ИЗВЕШТАЈ
На расписани конкурс за истраживача приправника пријавило се 4 кандидата:
1. др. Милица Пантић
2. др. Јелена Стевановић
3. др. Ана Дивјак
4. др. Јасмина Митровић
Сви пријављени кандидати испуњавају услове за избор предвиђене Законом о
високом образовању, Законом о научно-истраживачкој делатности и Статутом
Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу.

КАНДИДАТ 1: др Милица Пантић
1. Биографски подаци
Др Милица Пантић рођена је 02.01.1990. године у Тополи. Факултет
Медицинских наука Универзитета у Крагујевцу уписала је школске
2009/2010.године, а завршила 10.07.2015.године са просечном оценом 9,26
(девет и 26/100). Током студирања била је учесник 54. Конгреса студената
биомедицинских наука са интернационалним учешћем. Завршила је курс под
називом „Фармакотерапијски приступ у лечењу уринарних и респираторних
инфекција“ организован од стране Комитета за међународну сарадњу
студената медицине (IFMSA-Serbia, Локални комитет Крагујевац). Носилац је
сертификата „ALS Provider course“ „BLS/AED provider course“
Ресусцитационог Савета Србије.
Докторске академске студије уписала је 2015/2016.године на Факултету
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. 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. Pejčić A, Pantić M. Analiza kvaliteta ishrane učenika završnog razreda
osnovne i srednje škole. Racionalna terapija 2014; 6(2): 1-10 (M 53 - 1 бод)
2.6.Зборници скупова националног значаја категорија (М60)
2.6.1. Pantić M. Analiza kvaliteta ishrane učenika završnog razreda osnovne
škole. Zbornik radova, 54. Kongres studenata biomedicinskih nauka Srbije sa
internacionalnim učešćem, Kopaonik, 2013; 96. (М 64 - 0,2 бода)
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 Милица Пантић има објављен један рад у научном часопису
националног значаја (категорија М53) и један рад у зборницима скупова
националног значаја (категорија М64, штампан као сажетак). Досадашњи
научно-истраживачки рад кандидата се вреднује са 1,2 бода. Нема
педагошко искуство.
4. Мишљење о исуњености осталих услова за рад прописаних Законом о
високом образовању Статутом Факултета медицинских наука
Кандидат Милица Пантић, испуњава све остале услове за избор у звање
истраживача приправника предвиђене Законом о високом образовању,
Законом о научно-истраживачкој делатности и Статутом Факултета
медицинских наука Универзитета у Крагујевцу: има просечну оцену већу
од осам и студент је Академских докторских студија.

КАНДИДАТ 2: др Јелена Стевановић
1. Биографски подаци
Др Јелна Стевановић је рођена 01.09.1987. године у Реснику, Крагујевац.
Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу уписала је октобра
2006. године и дипломирала 02.10.2012. године, са просечном оценом 8,02
(осам и 02/100). Школске 2013/2014. године уписала прву годину докторских
академских студија, на Факултету медицинских наука Универзитета у
Крагујевцу, тренуто је на трећој години, има положен усмени докторски
испит.
Завршила је Медицинску школу са домом ученика „Сестре Нинковић“,
Крагујевац, смер: педијатриска сестра – техничар.
Од 15.10.2013. волонтирала у Центру за физикалну медицину и
рехабилитацију, Клиничког центра Крагујевац.
Од 02.06.2014. ради као сарадник у настави на предмету Физикална медицина
и рехабилитација.
Од децембра 2015. године на специјалистичким студијама из Физиклане
медицине и рехабилитације.
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. Veljković M., Stevanović J., Divjak A.: Šta znamo o problemima
seksualnosti u rehabilitaciji. 16. Kongres fizijatara Srbije sa međunarodnim
učešćem, Bukovička banja, Aranđelovac. Balneoclimatologia 2016; 40(2): 5864 (М 33- 1 бод)
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 Јелена Стевановић има један приложен чланак, штампан у целини у
зборнику са међународног научног скупа (категорија М33). Досадашњи научноистраживачки рад кандидата се вреднује са 1 бодом. Има педагошко искуство
као сарадник у настави за ужу научну област Физикална медицина и
рехабилитација.
4. Мишљење о исуњености осталих услова за рад прописаних Законом о
високом образовању Статутом Факултета медицинских наука
Кандидат Јелена Стевановић, испуњава све остале услове за избор у звање
истраживача приправника предвиђене Законом о високом образовању, Законом
о научно-истраживачкој делатности и Статутом Факултета медицинских наука
Универзитета у Крагујевцу: има просечну оцену већу од осам и студент је
Академских докторских студија.

КАНДИДАТ 3: Др Ана Дивјак
1. Биографски подаци
Ана Дивјак, доктор медицине рођена је 11.07.1984. године у Крагујевцу.
Основну и средњу медицинску школу завршила је у Крагујевцу као носилац
дипломе „Вук Караџић“.
Медицински факултет Универзитета у Крагујевцу уписала је школске
2003/2004. године, а дипломирала је 18.07.2012. године са просечном оценом
9,41 (девет и 41/100).
Школске 2003/2004. године била је стипендиста фонда „Академик Драгослав
Срејовић“, као један од најбољих студената града Крагујевца.
Након завршених основних студија обавила је редован лекарски стаж и
положила стручни испит у фебруару 2013. године.
Школске 2012/2013. године уписала је прву годину Докторских академских
студија на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу,
изборно подручје Клиничка и експериментална хирургија. Школске
2015/2016. године уписала је поново трећу годину.
Од 01.04.2013. године обавља волонтерски рад у Служби за физикалну
медицину и рехабилитацију, Клинички центар Крагујевац.
Јула 2014. године изабрана је у звање сарадника у настави за ужу научну
област Физикална медицина и рехабилитација. Активно учествује у извођењу
практичног дела наставе из Физикалне медицине и рехабилитације на
Интегрисаним академским студијама медицине и Основним струковним
студијама на смеру Струковни физиотерапеут и на смеру Струковна
медицинска сестра/техничар, Факултета медицинских наука Универзитета у
Крагујевцу.
Од јануара 2015. године је на специјалистичким студијама из Физикалне
медицине и рехабилитације.
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. Marko Spasić, Slobodan Janković, Srđan Stefanović, Irena Kostić,
Dragče Radovanović, Nataša Đorđević, Ivan Radosavljević, Ana
Divjak, Anđela Milojević, Ivana Jelić and Dragan Čanović. Clinical
and laboratory parameters associated with death in acute pancreatitis.
Vojnosanitetski Pregled. DOI:10.2298/VSP160227100S (М23 - 3
бода)
2.3.Зборници међународних научних скупова (категорија М30)
2.3.1. Veljković M., Stevanović J., Divjak A.: Šta znamo o problemima
seksualnosti u rehabilitaciji. 16. Kongres fizijatara Srbije sa
međunarodnim
učešćem,
Bukovička
banja,
Aranđelovac.
Balneoclimatologia 2016; 40(2): 58-64. (М33 – 1 бод )

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. Bojan Stojanovic, Marko Spasic, Ivan Radosavljevic, Dragan Canovic,
Dragce Radovanovic, Ivan Praznik, Nikola Prodanovic, Andjela
Milojevic, Ivana Jelic, Zivan Babic, Viktorija Artinovic, Iva Grubor,
Ljiljana Nikolic, Ksenija Vucicevic, Jelena Miljkovic, Ana Divjak,
Srdjan Stefanovic and Slobodan Jankovic. Risk factors for
development of acute necrotizing pankreatitis. Serbian Journal of
Experimental and Clinical Research 2015; 16(2): 121-7. (М52 - 1,5
бод)
2.5.2. Ivan Radosavljevic, Andjela Milojevic, Jelena Miljkovic, Ana Divjak,
Ivana Jelic, Viktorija Artinovic, Marko Spasic, Bojan Stojanovic,
Predrag Canovic, Slobodan Jankovic. Lack of PRSS1 and SPINK1
polymorphism in Serbian acute pancreatitis patients. Serbian Journal of
Experimental and Clinical Research 2015; 16(3): 201-6. (М52 - 1,5
бод)
2.5.3. Ana Divjak, Dejan Aleksic and Katarina Parezanovic Ilic. Impact of
rehabilitation on health related quality of life in patients with hip
osteoarthritis. Serbian Journal of Experimental and Clinical Research.
DOI: 10.1515/SJECR-2016-0040 (М52 - 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 Ана Дивјак је приложила пет радова од тога: један рад публикован
у научном часопису међународног значаја (категорија М23), 3 рада
публикована у научним часописима националног значаја (категорија М52) и

један чланак штампан у целини у зборнику са међународног научног скупа
(категорија М33) Досадашњи научно-истраживачки рад кандидата се
вреднује са 8,5 бодова. Педагошко искуство је стекла радећи као сарадник у
настави за ужу научну област Физикална медицина и рехабилитација током
протекле две школске године.
4. Мишљење о исуњености осталих услова за рад прописаних Законом о
високом образовању Статутом Факултета медицинских наука
Кандидат Ана Дивјак, испуњава све остале услове за избор у звање
истраживач приправник предвиђене Законом о високом образовању, Законом
о научно-истраживачкој делатности и Статутом Факултета медицинских
наука Универзитета у Крагујевцу: има просечну оцену већу од осам и студент
је Академских докторских студија.

КАНДИДАТ 4: др Јасмина Митровић
1. Биографски подаци
Др Јасмина Митровић рођена је у Приштини 30.06.1988. године. Основну
школу завршила је у Косовској Митровици са одличним успехом. Средњу
школу, општи смер, завршила је у Косовској Митровици са одличним
успехом. Медицински факултет Универзитета у Приштини, са привременим
седиштем у Косовској Митровици, уписала је 2007/2008. године. Завршила је
у року са просечном оценом 9,28 (девет и 28/100).
Током студирања била је учесник 52., 53., 54. и 55. Конгреса студената
биомедицинских наука са интернационалним учешћем. Носилац сертификата
о завршеним курсевима из енглеског језика - ниво Б1, обуке за рад на
рачунару – напредни ниво, као и кампус пројекта Медицинског факултета у
Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици под називом
"Светски дан ретких болести".
Од 18.03 2015. волонтер у Здравственом Центру Косовска Митровица.
Уписала је 2014/15. године Докторске академске студије на Медицинском
факултету у Приштини са седиштем у Косовској Митровици. Тренутно се
налази на другој години докторских студија.

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 Јасмина Митровић приложила је невалидну документацију у вези
објављених радова. Досадашњи научно-истраживачки рад кандидата се
вреднује са 0 бодова. Нема педагошко искуство.
4. Мишљење о исуњености осталих услова за рад прописаних Законом о
високом образовању Статутом Факултета медицинских наука
Кандидат Јасмина Митровић, испуњава све остале услове за избор у звање
истраживач приправник предвиђене Законом о високом образовању,
Законом о научно-истраживачкој делатности и Статутом Факултета
медицинских наука Универзитета у Крагујевцу: има просечну оцену већу од
осам и студент је Академских докторских студија.

ЗАКЉУЧАК
На основу свих наведених чињеница, Комисија је закључила да према
Закону о високом образовању, Закону о научно-истраживачкој делатности и
Статуту Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, од
пријављена четири кандидата, сви кандидати испуњавају услове за избор у
звање истраживача приправника.
На основу конкурсне документације пријављених кандидата, Комисија
предлаже Научно-наставном већу Факултета медицинских наука да изабере у
звање истраживач приправник др Ану Дивјак, досадашњег сарадника у настави
за ужу научну област Физикална медицина и рехбилитација због:
1. Педагошког искуства у настави за ужу научну област Физикална
медицина и рехабилитација на Факултету медицинских наука Универзитета у
Крагујевцу, у шта чланови Комисије имају увид;
2. Уписаних специјалистичких студија из гране медицине Физикална
медицина и рехабилитација;
3. Волонтерског рада у Центру за Физикалну медицину и
рехабилитацију, Клиничког центра Крагујевац;
4. Објављених научних публикација.
У Крагујевцу,
06.07.2016. године

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ
1. доц.др Катарина Парезановић Илић – доцент за ужу научну област Физикална
медицина и рехабилитација Факултета медицинских наука Универзитета у
Крагујевцу, председник

2. проф.др Миодраг Вељковић – ванредни професор за ужу научну област
Физикална медицина и рехабилитација Факултета медицинских наука
Универзитета у Крагујевцу, члан

3. доц.др Александра Јуришић Шкевин – доцент за ужу научну област
Физикална
медицина и рехабилитација Факултета медицинских наука Универзитета у
Крагујевцу, члан

Упоредна табела пријављених кандидата
Име и презиме
Просечна оцена
Уписане
академске
докторске
студије или
специјалистичк
е студије
Дужина
студирања
Испуњени
законски
услови

Милица
Пантић

Јелена
Ана
Стевановић
Дивјак
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
9,26
8,02
9,41
Прва
Трећа година
Трећа година
година
докторских
докторских
докторски
академских
академских
х
студија, прва
студија, друга
академски
година
година
х студија специјалистички специјалистички
х студија
х студија
5 година и
8 година и 9
9 месеци
6 година
месеци
Да

Да

Јасмина
Митровић
9,28
Друга
година
докторски
х
академски
х студија
6 година и
8 месеци

Да

Да

ДОПУНСКИ УСЛОВИ
Одбрањена
докторска теза
Положен
усмени
докторантски
испит/
одбрањен
магистарски
рад
Број бодова на
основу
објављених
радова
Педагошко
искуство
Уже научно
подручје

Остало

Не

Не

Не

Не

Не

Да

Не

Не

1,2

1,0

8,5

0

Не

Да

Да

Не

/

Експерименталн
а и примењена
физиологија са
спортском
медицином

Клиничка и
Није
експериментална наведено у
хирургија
пријави

