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 број 01-3805 од 23.03.2017. године, Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу
2. Датум и место објављивања конкурса:
Огласне новине Послови од 29.03.2017. године.
3. Број сарадника који се бира, звање и назив уже научне области за коју је расписан конкурс:
Један истраживач приправник за ужу научну област Хирургија
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 Драгче Радовановић, ванредни професор за ужу научну област Хирургија Факултета медицинских наука у
Крагујевцу
- проф. др Јасна Јевђић, редовни професор за ужу научну област Хирургија Факултета медицинских наука у Крагујевцу
- доц. др Срђан Нинковић, доцент за ужу научну област Хирургија Факултета медицинских наука у Крагујевцу
Одлука о именовању комисије.
5. Пријављени кандидати:
1. Др Никола Продановић
2. Др Ненад Марковић
3. Др Ана Луковић
4. Др Никола Дончић

II

БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ

1. Име, име једног родитеља и презиме:
Никола, Сретен Продановић
2. Датум и место рођења:
22.06.1985. године, 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:
2004. година – 2010. Година, Универзитет у Крагујевцу, Медицински факултет, основне студије медицине, доктор
медицине, 8.45, доктор медицине
4. Година уписа докторских академских студија, универзитет, факултет, научна област:
2011. година, Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Докторске академске студије, Клиничка и
експериментална хирургија
5. Година студија (статус на докторским академским студијама):
Школске 2016/2017 године поново уписао трећу годину студија, у току пријава докторске дисертације
6. Датум полагања усменог докторског испита и оцена:
4.10.2013. године, оцена 9 (девет)
7. Наслов докторске дисертације, датум пријаве и одбране и стечено научно звање:
Година уписа и завршетка специјалистичких, односно магистарских студија, универзитет, факултет, назив студијског
програма, просечна оцена током студија, научна област и стечени академски назив:
2013. године уписао специјалистичке студије на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу из области
Ортопедска хирургија и трауматологија
9. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе:
8.

10. Педагошко искуство:

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 - 2
б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање
1. Pesic G, Jeremic J, Nikolic T, Zivkovic V, Srejovic I, Vranic A, Bradic J, Ristic B, Matic A, Prodanovic N, Jakovljevic V.
Interleukin-6 as possible early marker of stress response after femoral fracture. Mol Cell Biochem. 2017 Feb 16. doi: 10.1007/s11010017-2967-3. М23 IF= 2,613 (2015)
2. Stepanovic ZL, Milisavljevic SS, Prodanovic NS, Stahel PF; With expert commentary by.. Open scapulothoracic dissociation. J
Trauma Acute Care Surg. 2015; 79(4): 698-700. М21 IF=2,802 (2015)
2. Остварени резултати кандидата категорије 50 (аутор(и), наслов рада, часопис, година издавања, волумен (број):стране
од-до):
a) укупно у ранијем периоду -2
б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање
1. Stojanović B, Spasić M, Radosavljević I, Čanović D, Radovanović D, Praznik I, Prodanović N, Milojević A, Jelić I, Babić Z,
Artinović V, Grubor I, Nikolić Lj, Vučićević K, Miljković J, Divjak A, Stefanović S, Janković S . Risk factors for development of
acute necrotizing pancreatitis. Serbian Journal of Experimental and Clinical Research 2015; 16 (2): 121-127 М52
2. Prodanovic N, Ristic B, Matic A, Petrovic Savic S, Devedzic G. Gait analysis of patients following totalcondylar knee arthroplasty.
Acta chirurgica Iugoslavica 2015; 62(1): 27-31 М51

II
1.

БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ

Име, име једног родитеља и презиме:

Ненад, Витомира Марковић
2. Датум и место рођења:
22. 07. 1984. 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:
Година уписа 2003, година завршетка 2010, Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу. Стечен академски
назив: доктор медицине, просечна оцена 8,71
4. Година уписа докторских академских студија,универзитет, факултет, научна област:
2011. године уписао ДАС факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу смер Клиничка и експериментална
хирургија
5.
Година студија (статус на докторским академским студијама):
Школске 2016/2017 године поново уписао трећу годину студија, у току пријава докторске дисертације
6.
Датум полагања усменог докторског испита и оцена:
04.10.2013. oцена 8
7.
Наслов докторске дисертације, датум пријаве и одбране и стечено научно звање:
Година уписа и завршетка специјалистичких, односно магистарских студија, универзитет, факултет, назив студијског
програма, просечна оцена током студија, научна област и стечени академски назив:
2016. године уписао специјалистичке студије на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу из области
Абдоминалне хирургије
9. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе:
8.

10. Педагошко искуство:
 2012-2014 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу, сарадник у настави за ужу научну област
Анатомија
 2017 и даље Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу, фацилитатор у настави за ужу научну област
Хирургија

III ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ
РЕЗУЛТАТИНАУЧНОГ РАДА
Остварени резултати кандидата категорије 20 (аутор(и), наслов рада, часопис, година издавања, волумен
(број):стране од-до):
a) укупно у ранијемпериоду: 1
1. Jovanović J, Jeremić D, Jovanović B, Vulović M, Sazdanović P, Sazdanović M, Ognjanović N, Stojadinović D,Jeremić K,
Marković N.Živanović-Mačužić I. Nasal morphological characteristics of Serbian population. Arch Biol Sci 2014; 66 (1):
227-232 M23 IF=0,718 (2014)
б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање
1.

2.

Остварени резултати кандидата категорије 50 (аутор(и), наслов рада, часопис, година издавања, волумен (број):стране
од-до):
a) укупно у ранијемпериоду: 1
1. Nenad Marković, Neda Ognjanović. Funkcionalni i anatomski aspekti habenularnog kompleksa epitalamisa. Med Čas

2

(Krag) 2014; 48(3): 128-135 M52
б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање

II

БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ

1. Име, име једног родитеља и презиме:
Ана, Зоран Луковић (није доставила извод из МКР)
2. Датум и место рођења:
13.02.1991., Крагујевац (није доставила извод из МКР)
3. Година уписа и завршетка високог образовања, универзитет, факултет, назив студијског програма (студијска група),
просечна оцена током студија и стечени стручни, односно академски назив:
2010.-2016., Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Интегрисане академске студије медицине, 9,37,
доктор медицине
4. Година уписа докторских академских студија, универзитет, факултет, научна област:
2016., Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Клиничка и експериментална хирургија
5. Година студија (статус на докторским академским студијама):
Прва година студија
6. Датум полагања усменог докторског испита и оцена:
7.

Наслов докторске дисертације, датум пријаве и одбране и стечено научно звање:

8.

Година уписа и завршетка специјалистичких, односно магистарских студија, универзитет, факултет, назив студијског
програма, просечна оцена током студија, научна област и стечени академски назив:

9.

Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе:

10. Педагошко искуство:
11.10.2017. ангажована као фацилитатор за обављање послова практичне наставе на студијском програму Интегрисаних
академских студија медицине, за ужу научну област Анатомија.

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

2.

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

II

БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ

1. Име, име једног родитеља и презиме:
Никола, Жарко Дончић (није доставио извод из МКР)
2. Датум и место рођења:
26.08.1983. године, Крагујевац (није доставио извод из МКР)
3. Година уписа и завршетка високог образовања, универзитет, факултет, назив студијског програма (студијска група),
просечна оцена током студија и стечени стручни, односно академски назив:
2002.- 2013., Универзитет у Крагујевцу, Медицински факултет, основне студије медицине, доктор медицине, 8,24,
доктор медицине
4. Година уписа докторских академских студија, универзитет, факултет, научна област:
2015., Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука
5. Година студија (статус на докторским академским студијама):
Није достављена потврда о тренутном статусу на докторским академским студијама
6. Датум полагања усменог докторског испита и оцена:
7.

Наслов докторске дисертације, датум пријаве и одбране и стечено научно звање:

Година уписа и завршетка специјалистичких, односно магистарских студија, универзитет, факултет, назив студијског
програма, просечна оцена током студија, научна област и стечени академски назив:
2016., Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Специјализација из гране медицине-грудна хирургија
9. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе:
8.
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10. Педагошко искуство:
Изабран за фацилитатора у настави из Хирургије (није достављена валидна документација)

III ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ
РЕЗУЛТАТИ НАУЧНОГ РАДА
Остварени резултати кандидата категорије 20 (аутор(и), наслов рада, часопис, година издавања, волумен (број):стране
од-до):
a) укупно у ранијем периоду – 2
б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање
1. Spasic M., Arsenijevic M., Doncic N., Mrvic S., Stojkovic D., Milosevic B., Milisavljevic S. A rare case of traumatic chylothorax
afet blunt thoracic trauma. Srp Arh Celok Lek 2017; 145(1-2):73-6 M23 IF=0,277 (2015)
2. Milosevic B., Milisavljevic S., Doncic N., Arsenijevic M., Mrvic S., Stojkovic D., Maric N., Spasic M. Flail chest in a
polytraumatized patient: management and treatment-case report. Vojnosanitetski pregled 2017 doi:10.2298/VSP160227100S M23
IF=0,355 (2015)
2. 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
1.

IV АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА
Кандидат др Никола Продановић у досадашњем научно-истраживачком раду аутор је и коаутор 4 рада објављена у научним
часописима међународног и националног значаја (1 М21, 1 М23, 1 М51 и 1М52). Уписао је специјалистичке студије из
Ортопедске хирургије и трауматологије на Факултету медицинских наука у Крагујевцу. Нема педагошког искуства.
Кандидат др Ненад Марковић у досадашњем научно-истраживачком раду аутор је и коаутор 2 рада објављена у научним
часописима међународног и националногзначаја (1 М23 и 1 М52). Има значајно педагошко искуство, био је сарадник у
настави на предмету Анатомија на Факултету медицинских наука у Крагујевцу, а сада је ангажован као фацилитатор за ужу
научну област Хирургија на Факултету медицинских наука у Крагујевцу. У претходном периоду активно је био укључен у
извођење практичне наставе на интегрисаним академским студијама медицине, стоматологије, и основних струковних
студија.Уписао је специјалистичке студије из Абдоминалне хирургије на Факултету медицинских наука у Крагујевцу.
Кандидат др Ана Луковић укључена је у извођење практичне наставе на интегрисаним академским студијама медицине за
ужу научну област Анатомија. Има педагошко искуство као фацилитатор на предмету Анатомија.
Кандидат др Никола Дончић у досадашњем научно-истраживачком раду коаутор је 2 рада објављена у научним часописима
међународног и националног значаја (2 М23). Уписао је специјалистичке студије из Грудне хирургије на Факултету
медицинских наука у Крагујевцу. Има педагошко искуство као фацилитатор на предмету Хирургија.

V МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У
ЗВАЊЕ СВАКОГ КАНДИДАТА ПОЈЕДИНАЧНО
Кандидат Никола Продановић, испуњава све остале услове за избор у звање истраживач-приправник предвиђене Законом о
високом образовању, Законом о научно-истраживачкој делатности и Статутом Факултета медицинских наукаУниверзитета у
Крагујевцу: има просечну оцену већу од осам, студент је треће године Академских докторских студија и има 4 објављена
рада in extenso у часописима категорије М20 и М50 на једном од водећих светских језика.
Кандидат др Ненад Марковић, испуњава све остале услове за избор у звање истраживач-приправник предвиђене Законом о
високом образовању, Законом о научно-истраживачкој делатности и Статутом Факултета медицинских наукаУниверзитета у
Крагујевцу: има просечну оцену већу од осам, студент је треће године Академских докторских студија и има 2 објављена
рада in extenso у часописима категорије М23 и М52 на једном од водећих светских језика.
Кандидат др Ана Луковић, не испуњава 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: није студент треће године Академских докторских студија и у досадашњем научно-истраживачком раду нема
објављен ниједан рад у научним часописима међународног и националног значаја.
Кандидат др Никола Дончић, не испуњава 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: није студент треће године Академских докторских студија.
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VI ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ОДРЕЂЕНО ЗВАЊЕ
Комисија са задовољством предлаже Наставно-научном већу Факултета медицинских наукаУниверзитета у Крагујевцу да
изабере др Николу Продановића, у звање истраживач-приправик, јер испуњава све Законом и Статутом предвиђене услове.
Кандидат др Никола Продановић има предност у односу на остале пријављене кандидате на основу највећег броја радова
објављених у научним часописима међународног и националног значаја и студент је треће године докторских академских
студија.

ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ

_____________________________________________________________
Проф. др Драгче Радовановић, ванредни професор за ужу научну област Хирургија Факултета медицинских наука
Универзитета у Крагујевцу, председник

_____________________________________________________________
Проф. др Јасна Јевђић, редовни професор за ужу научну област Хирургија Факултета медицинских наука Универзитета у
Крагујевцу, члан

_____________________________________________________________
Доц. др Срђан Нинковић, доцент за ужу научну област Хирургија Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу,
члан

У Крагујевцу 19.05.2017. године

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
ИСТРАЖИВАЧ-ПРИПРАВНИК
Др Никола Продановић
УСЛОВИ ПРЕМА ЗАКОНУ О НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ

Обавезни
услови

Остварено

Испуњава услов

8,45
Да

ДА

Да

ДА

Остварено

Испуњава услов

8,45
Да

ДА

Да

ДА

1 М21, 1 М23, 1 М51,
1 М52

ДА

На завршеним претходним нивоима студија укупна
просечна оцена (најмање осам)
Студент докторских академских студије

УСЛОВИ ПРЕМА СТАТУТУ ФАКУЛТЕТА

Општи
услови

На завршеним претходним нивоима студија укупна
просечна оцена (најмање осам)
Студент треће године докторских академских студија са
остварених 120 ЕСПБ

РЕЗУЛТАТИ НАУЧНОГ РАДА
Посебни
услови

1 рад категорије М52 (најмање)

VII ТАБЕЛА-САЖЕТАК
ИСТРАЖИВАЧ-ПРИПРАВНИК
Др Ненад Марковић
УСЛОВИ ПРЕМА ЗАКОНУ О НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ

Обавезниуслови

На завршеним претходним нивоима студија укупна
просечна оцена (најмање осам)
Студент докторских академских студије

Остварено

Испуњава услов

8,71
Да

ДА

Да

ДА

Остварено

Испуњава услов

8,71
Да

ДА

Да

ДА

1 М23, 1 М52

ДА

УСЛОВИ ПРЕМА СТАТУТУ ФАКУЛТЕТА

Општи услови

На завршеним претходним нивоима студија укупна
просечна оцена (најмање осам)
Студент треће године докторских академских студија са
остварених 120 ЕСПБ

РЕЗУЛТАТИ НАУЧНОГ РАДА
Посебни услови

1 рад категорије М52 (најмање)

6

VII ТАБЕЛА-САЖЕТАК
ИСТРАЖИВАЧ-ПРИПРАВНИК
Др Ана Луковић
УСЛОВИ ПРЕМА ЗАКОНУ О НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ

Обавезни
услови

Остварено

Испуњава услов

9,37
Да

ДА

Да

ДА

Остварено

Испуњава услов

9,37
Да

ДА

Не

НЕ

Не

НЕ

Остварено

Испуњава услов

8,24
Да

ДА

Није достављена потврда

НЕ

Остварено

Испуњава услов

8,24
Да

ДА

Не

НЕ

2 М23

ДА

На завршеним претходним нивоима студија укупна
просечна оцена (најмање осам)
Студент докторских академских студије

УСЛОВИ ПРЕМА СТАТУТУ ФАКУЛТЕТА

Општи
услови

На завршеним претходним нивоима студија укупна
просечна оцена (најмање осам)
Студент треће године докторских академских студија са
остварених 120 ЕСПБ

РЕЗУЛТАТИ НАУЧНОГ РАДА
Посебни
услови

1 рад категорије М52 (најмање)

VII ТАБЕЛА-САЖЕТАК
ИСТРАЖИВАЧ-ПРИПРАВНИК
Др Никола Дончић
УСЛОВИ ПРЕМА ЗАКОНУ О НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ

Обавезни
услови

На завршеним претходним нивоима студија укупна
просечна оцена (најмање осам)
Студент докторских академских студије

УСЛОВИ ПРЕМА СТАТУТУ ФАКУЛТЕТА

Општи
услови

На завршеним претходним нивоима студија укупна
просечна оцена (најмање осам)
Студент треће године докторских академских студија са
остварених 120 ЕСПБ

РЕЗУЛТАТИ НАУЧНОГ РАДА
Посебни
услови

1 рад категорије М52 (најмање)
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