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:
Одлука Декана Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу број: 01-5218 од 25.04.2017. године
2. Датум и место објављивања конкурса:
Огласне новине Послови од 03.05.2017.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:
1. Проф. др Драгче Радовановић, ванредни професор за ужу научну област Хирургија, Факултета медицинских наука
Универзитета у Крагујевцу, председник
2. Проф. др Слободан милисављевић, редовни професор за ужу научну област Хирургија, Факултета медицинских
наука у Крагујевцу
3. Проф. др Јасна Јевђић, редовни професор за ужу научну област Хирургија, Факултета медицинских
наука у Крагујевцу
Одлука о именовању комисије број 01-5108/9-1 од 26.04.2017. године
5. Пријављени кандидати:
Др Милан Пауновић, мр сци
Др Ана Луковић
Др Иван Стојадиновић

II

БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ

1. Име, име једног родитеља и презиме:
Милан, Петар, Пауновић
2. Датум и место рођења:
01.03.1969.г., Краљево
3. Година уписа и завршетка високог образовања, универзитет, факултет, назив студијског програма (студијска група),
просечна оцена током студија и стечени стручни, односно академски назив:
1988-1994. Универзитет у Крагујевцу, Медицински факултет, основне студије медицине, доктор медицине, просечна оцена
9,19 (девет и 19/100), доктор медицине
4. Година уписа докторских академских студија, универзитет, факултет, научна област:
2015/2016., Универзитет у Крагујевцу, Медицински факултет у Крагујевцу, Клиничка и експериментална хирургија
5. Година студија (статус на докторским академским студијама):
Трећа година Докторских академских студија
6. Датум полагања усменог докторског испита и оцена:
Трећа година Докторских академских студија
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:
1996. - 2002.године, Универзитет у Београду, Медицински факултет, специјалистичке студије, специјалиста дечје хирургије
2008. – 2010. године Универзитет у Београду, Медицински факултет, специјалистичке студије, специјалиста дечје урологије
1994. – 2005. Године, Универзитет у Крагујевцу, Медицински факултет у Крагујевцу, магистарске студије; магистар
медицинских наука
9. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе:
Магистарска теза:,,Индикациона подручја у односу на могуће селективно лечење инвагинација црева у деце“
10. Педагошко искуство:
Факултет медицинских наука, Универзитета у Крагујевцу сарадник у настави за ужу научну област Хирургија, 2009.г
Факултет медицинских наука, Универзитета у Крагујевцу, сарадник у настави за ужу научну област Хирургија, 2010.г.
Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, сарадник асистент за ужу научну област Хирургија, 2011.г.
Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу,сарадник асистент за ужу научну област Хирургија, 2014.г.
8.

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: 1
б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање:
1. Paunović S, Janićijević-Petrović M, Paunović M, Srećković S, Petrović N, Šarenac T. Panophalmitis after spontaneous
perforation in glaucomatous eye. Medicinski glasnik. 2012; 9(2):432-4 M23 IF – 0.202 ,

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
б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање
1. Paunović S, Stanković Z, Paunović M. Značaj Nd:YAG Laser iridotomije u terapiji glaukoma zatvorenog ugla. Ser J Exp
Clin Res. 2008; 9(1):31-33 M52

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.г. у Крагујевцу (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.г. Универзитет у Крагујевцу, Медицински факултет у Крагујевцу, 9,37 ; доктор медицине
4. Година уписа докторских академских студија, универзитет, факултет, научна област:
2015/2016.г. Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука у Крагујевцу, Клиничка и експериментална хирургија
5. Година студија (статус на докторским академским студијама):
Прва година Докторских академских 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 Анатаомија

III ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ
РЕЗУЛТАТИ НАУЧНОГ РАДА
1.

/
2.

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: /
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: /

/

2

II

БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ

1. Име, име једног родитеља и презиме:
Иван, Бранислав, Стојадиновић (није доставио извод из МКР)
2. Датум и место рођења:
06. јун 1978. 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:
1997/98- 2004. Универзитет у Крагујевцу, Медицински факултет у Крагујевцу, 8,60 (осам и 60/100); доктор медицине
4. Година уписа докторских академских студија, универзитет, факултет, научна област:
2013/14. Универзитет у Крагујевцу, Медицински факултет у Крагујевцу, Клиничка и експериментална хирургија
5. Година студија (статус на докторским академским студијама):
Трећа година Докторских академских студија
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:
2008- 2013. Универзитет у Београду, Медицински факултет, Специјалистичке студије Ортопедије
9. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе:
8.

10. Педагошко искуство:

III ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ
РЕЗУЛТАТИ НАУЧНОГ РАДА
1.

2.

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: 1
б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање: 1
1. Aleksić Z, Stojadinović I, Živanović-Mačužić I, Jeremić D, Radunović A, Milenković Z, Stojković A, Simović A, Stanković
I, Vulović M. Treatment of subacute osteoporotic vertebral compression fractures with Percutaneous vertebroplasty: A case
report. Vojnosanit pregl. 2017; doi: 10.2298/VSP170130037A M23 IF – 0.367
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: /

/

IV АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА
Кандидат Др Милан Пауновић, у досадшњем научно истраживачком раду био је аутор и коаутор више радова објављених у
научним часописима међународног и националног значаја (М23 - 1; М52 - 1). Магистар је медицинских наука. Специјалиста
је дечје хирургије и специјалиста дечје урологије. Студент је треће године академских докторских студија. Има педагошко
искуство, био је сарадник за научну област Хирургија на факултету медицинских наука у Крагујевцу. У претходном
периоду био је укључен у извођењу практичне наставе на Интегрисаним академским студијама медицине, стоматологије,
фармације и основних струковних студија. Према обавезама се односи савесно, практичну наставу добро припрема,
теоријска знања и практичне вештине из области Хирургије студентима преноси јасно и детаљно
Кандидат др Иван Стојадиновић у досадашњем научно-истраживачком раду коаутор је једног стручног рада објављеног у
научном часопису међународног значаја (М23 - 1). Др Иван Стојадиновић нема педагошко искуство.
Кандидат Др Ана Луковић има просечну оцену студирања преко 8 (9,37). Није студент треће године академских докторских
студија и досадашњем научно-истраживачком раду нема ниједан рад објављен у часописима међународног и националног
значаја. Има педагошко искуство у извођењу практичне наставе на интегрисаним студијама медицине за ужу научну област
Анатомија.

V МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У
ЗВАЊЕ СВАКОГ КАНДИДАТА ПОЈЕДИНАЧНО
3

Кандидат Милан Пауновић, испуњава све услове за избор у звање истраживач приправник предвиђене Законом о високом
образовњау, Законом о научно-истраживачкој делатности и Статутом факултета медицинских наука Универзитета у
Крагујевцу: Има просечну оцену већу од 8 (9,19), студент је треће године Академских докторских студија, бави се научноистраживачким радом и има објављене рецензиране научне радове часопису категорије М23 и М52 на једном од водећих
светских језика
Кандидат Др Иван Стојадиновић не испуњава све услове за избор истраживач приправник предвиђене Законом о високом
образовању, Законом о научно-истраживачкој делатности и Статуом факултета медицинских наука Универзитета у
Крагујевцу. Има просечну оцену већу од 8(8,60), студент је треће године докторских академских студија – нема оставрених
120 ЕСПБ бодова (на основу увида у достављену документацију нема података о томе да ли је кандидат положио Усмени
докторски испит), има један објављен рад у категорији М23 и нема педагошко искуство.
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 ни
један рад објављен у часописима међунардног и националног значаја.
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 предлаже Настaвно-научном већу Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, да у звање
истраживач-приправник изабере др Милана Пауновића јер испуњава све Законом и Статутом предвиђене услове. Кандидат
Др Милан Пауновић има предност у односу на остале пријављене кандидате на основу већег броја радова објављених у
научним часописима од међународног и националног значаја, студент је треће године Академских докторских студија са
остварених 120 ЕСПБ и има вишегодишње педагошко искуство.
ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ

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

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

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

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 Милан Пауновић
УСЛОВИ ПРЕМА ЗАКОНУ О НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ

Обавезни
услови

Остварено

Испуњава услов

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

9,19

ДА

Студент докторских академских студија

ДА

ДА

Остварено

Испуњава услов

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

9,19

ДА

Студент треће године докторских академских студија са
остварених 120 ЕСПБ

ДА

ДА

М23 – 1, М52 -1

ДА

УСЛОВИ ПРЕМА СТАТУТУ ФАКУЛТЕТА

Општи
услови

РЕЗУЛТАТИ НАУЧНОГ РАДА
Посебни
услови

1 рад категорије М52 (најмање)
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VII ТАБЕЛА-САЖЕТАК
ИСТРАЖИВАЧ-ПРИПРАВНИК Др Ана Луковић
УСЛОВИ ПРЕМА ЗАКОНУ О НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ

Обавезни
услови

Остварено

Испуњава услов

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

9,37

ДА

Студент докторских академских студија

ДА

ДА

Остварено

Испуњава услов

УСЛОВИ ПРЕМА СТАТУТУ ФАКУЛТЕТА

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

Општи
услови

Студент треће године докторских академских студија са
остварених 120 ЕСПБ

9,37

ДА

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

РЕЗУЛТАТИ НАУЧНОГ РАДА
Посебни
услови

1 рад категорије М52 (најмање)

VII ТАБЕЛА-САЖЕТАК
ИСТРАЖИВАЧ-ПРИПРАВНИК др Иван Стојадиновић
УСЛОВИ ПРЕМА ЗАКОНУ О НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ

Обавезни услови

Остварено

Испуњава услов

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

8,60

ДА

Студент докторских академских студија

ДА

ДА

Остварено

Испуњава услов

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

8,60

ДА

Студент треће године докторских академских
студија са остварених 120 ЕСПБ

НЕ

НЕ

1 М23

ДА

УСЛОВИ ПРЕМА СТАТУТУ ФАКУЛТЕТА
1.

ОПШТИ УСЛОВИ

Обавезни услови

2.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ

Алтернативни
обавезни услови
(један од)

1 рада категорије М52 (најмање)

7

