НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ
ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА
У КРАГУЈЕВЦУ
Комисија за припрему извештаја у саставу:
1. проф. др Марина Петровић, ванредни професор за ужу научну област Интерна медицина
Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, председник
2. проф. др Предраг Ђурђевић, ванредни професор за ужу научну област Интерна медицина
Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, члан
3. доц. др Иван Чекеревац, доцент за ужу научну област Интерна медицина Факултета
медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, члан
изабрана одлуком Наставно-научног већа Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу
броj 01-10012/9-1 од 28.09.2016. године, размотрила је пријаве на конкурс за избор истраживачаприправника за ужу научну област Интерна медицина објављене у новинама „Послови“ од
28.09.2016. године.
На основу увида у конкурсну документацију, Комисија доноси следећи

ИЗВЕШТАЈ
На расписани конкурс за истраживача приправника пријавилo je се 5 кандидата:

1.
2.
3.
4.
5.

др Анита Ивошевић
др Жељко Тодоровић
др Зорана Антонијевић
др Јасмина Митровић
др Бошко Николић

Сви пријављени кандидати испуњавају услове за избор предвиђене Законом о високом
образовању, Законом о научно-истраживачкој делатности и Статутом Факултета медицинских наука
у Крагујевцу.

КАНДИДАТ 1: др Анита Ивошевић

1.

Биографски подаци
 Анита Ивошевић, рођена је 09.06.1988.године у Крагујевцу, где је завршила основну и
средњу медицинску школу.
 Медицински факултет Унивезитета у Крагујевцу уписала је школске 2007/08. године и
дипломирала 19.09.2013. године са просечном оценом 9,36.
 Уписала је Академске докторске студије на Факултету медицинских наука Унивезитета у
Крагујевцу, школске 2013/14. године, изборно подручје Клиничка и експериментална интерна
медицина.

 У школској 2016/17. години поново уписана трећа година Докторских академских студија на
Факултету медицинских наука Унивезитета у Крагујевцу.
 Усмени докторски испит положила је 22.07.2016. године.
 Од маја 2014. године обавља волонтерски рад у Клиници за пулмологију КЦ Крагујевац.
 Од децембра 2014. године ради као сарадник у настави за ужу научну област Интерна
медицина на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу.
 Од децембра 2015. године је на специјализацији из Интерне медицине, одобреној од стране
Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу.

2. Подаци о објављеним радовима
2.1. Монографије, монографске студије, тематски зборници, лексикографске и картографске
публикације међународног значаја ( категорија М10)
2.1.1. Нема
2.2. Радови објављени у часописима међународног значаја ( категорија М20)
2.2.1. А. Radunović, M. Košutić, M. Vulović, B. Milev, N. Janjušević, A. Ivošević V. Krulj. Ilizarov
method as limb salvage in treatment of massive femoral defect after unsuccesful tumor
arthroplasty. Vojnosanit Pregl 2016;73(8):779-782.
M23- 3 бода
2.2.2. I Živanović- Mačužić,M. Vulović, R. Vojinović, M. Jovanović, A. Radunović, B. Milev,
A.Cvetković, M. Stojiljković, B. Milošević, A. Ivošević, M. Aksić, A. Simović, D. Jeremić.
The Bohler,s angle in population of Central Serbia- a radiological study. Vojnosanit Pregl
DOI:10.2298/VSP160419209Z.
M23- 3 бода
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 критична издања грађе, библиографске публикације
(категорија М40)
2.4.1. Нема
2.5. Часописи националног значаја ( категорија М50)
2.5.1. А.Ivošević, N. Miletić, M. Vulović, Z.Vujković, S Novaković Busać, S. Ćetković, R.Škrbić i M.
Stojiljković. Mechanism and clinical importance of respiratory failure by anticholinesterases. Ser
J Exp Clin Res DOI:10.1515/SJECR-2016-0072.
M52- 1,5 бода
2.5.2. D. Jeremić, M. Vulović, I. Živanović Mačužić, A. Ivošević, V. Grbović, I.Sekulić, D.
Djordjević. Anatomical parameters of acetabulum in heavy vehicles operators. Ser J Exp Clin
res. DOI:10.1515/SJEC-2016-0043.
M52- 1,5 бода
2.5.3. Todorović Ž, Jovanović M, Todorović D, Ivošević A, Marković M, Radovanović D, Jovanović
D, Čemerikić M, Đurđević P. Extramedullary involment of lymph nodes in multiple myeloma.
Ser J Exp Clin Res. DOI:10.1515/SJECR-2016-0081.
M52- 1,5 бода
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 др Анита Ивошевић има објављенa два рада у целини у часопису међународног
значаја, има три рада у часописима националног значја. Има педагошко искуство као сарадник у
настави за ужу научну област Интерна медицина. У свом досадашњем раду на катедри за Интерну
медицину показала је одговорност и савесност у обављању обавеза и коректно и професионално
опхођење према колегама и студентима.
4. Мишљење о испуњености осталих услова за рад прописаних Законом о високом

образовању Статутом Факултета медицинских наука
Кандидат др Анита Ивошевић, испуњава све остале услове за избор у звање истраживачприправник предвиђене Законом о високом образовању, Законом о научно-истраживачкој
делатности и Статутом Факултета медицинских наука: има просечну оцену већу од осам (9,36) и
студент је Академских докторских студија.
КАНДИДАТ 2: др Жељко Тодоровић
1. Биографски подаци











Рођен је 16.11.1987 године у Крагујевцу где је завршио основну и средњу школу.
Медицински факултет уписала је школске 2007/08. године и дипломирао 19.09. 2013. год. са
просечном оценом 9,89, као студент генерације Факултета медицинских наука Универзитета
у Крагујевцу.
Током основних студија у школској 2008/09. години био је ангажован као демонстратор на
предмету Хистологија и ембриологија,а у школској 2010/11. години као демонстратор на
предмету Патолошка анатомија.
Уписане Академске докторске студије на Факултету Медицинских наука Унивезитета у
Крагујевцу, школске 2013/14. године.
У школској 2016/17. години поново уписана трећа година Докторских академских студија на
Факултету медицинских наука Унивезитета у Крагујевцу.
У децембру 2015. године уписао је специјалистичке студије из Интерне медицине.
У јулу 2016. године положио је усмени докторски испит са оценом 10,0.
Од маја 2014.године на волонтерском стажу у Клиници за хематологију КЦ Крагујевац.
Од децембра 2014. године ради као сарадник у настави за ужу научну област Интерна
медицина на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу.

2. Подаци о објављеним радовима
2.1. Монографије, монографске студије, тематски зборници, лексикографске и картографске
публикације међународног значаја ( категорија М10)
2.1.1. Нема
2.2. Радови објављени у часописима међународногзначаја ( категорија М20)

2.2.1. Ilić M, Todorović Ž, Jovanović M, Ilić I.Burnout Syndrome Amog Medical students at One
University in Serbia:Validityand Reliability of the Maslach Burnout Inventory-Student Survey.
Behav Med. 2016. DOI:10.1080/08964289.2016.1170662
M22-5 бода

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 критична издања грађе, библиографске публикације
(категорија М40)
2.4.1. Нема
2.5. Часописи националног значаја ( категорија М50)
2.5.1. Todorović Ž, Jovanović M, Todorović D, Petrović D, Đurđević P. Thrombotic
thrombocytopenic purpura:etiopatogenesis, diagnostics and basic principles of treatment. Ser J
ExpClin Res. DOI:10.1515/SJECR-2016.0026.
M52-1,5бода
2.5.2. Todorović Ž, Jovanović M, Todorović D, Ivošević A, Marković M, Radovanović D, Jovanović
D, Čemerikić M, Đurđević P. Extramedullary involment of lymph nodes in multiple myeloma.
Ser J Exp Clin Res. DOI:10.1515/SJECR-2016-0081.
M52- 1,5 бода
2.5.3. Todorović D, Vulović TS, Srećković S, Jovanović S, Janićijević K, Todorović Ž. Updates on the
treatment of pterygium. Ser J Exp Clin Res 2016;17:257-261.
M52- 1,5 бода
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 др Жељко Тодоровић има објављен један рад у часопису међународног значаја и три
рада у часопису националног значаја. Кандидат има педагошко искуство, као демонстратор на
предмету Хистологија и ембриологија у школској 2008/09. години, потом као демонстратор на
предмету Патолошка анатомија у школској 2013/14. години, а од децембра 2014. године ради као
сарадник у настави за ужу научну област Интерна медицина на Факултету медицинских наука у
Крагујевцу. У свом досадашњем раду на катедри за Интерну медицину показао је одговорност и
савесност у обављању обавеза и коректно и професионално опхођење према колегама и студентима
4. Мишљење о испуњености осталих услова за рад прописаних Законом о високом

образовању Статутом Факултета медицинских наука
Кандидат др Жељко Тодоровић, испуњава све остале услове за избор у звање истраживачприправник
предвиђене Законом о високом образовању, Законом о научно-истраживачкој
делатности и Статутом Факултета медицинских наука: има просечну оцену већу од осам (9,89) и
студент је Академских докторских студија.

КАНДИДАТ 3: др Зорана Антонијевић
1. Биографски подаци
 Рођена је 09.12.1987. године.
 Медицински факултет уписала је школске 2006/07. год. и дипломирала у октобру 2012. год. са
просечном оценом 8,62.
 Уписане Академске докторске студије на Факултету медицинских наука Универзитета у
Крагујевцу, школске 2013/2014.године.
 Од 15.10.2013. године волонтира на Клиници за кардиологију, КЦ Крагујевац.
 Школске 2015/16 године уписала је специјалистичке студије из Интерне медицине.

2.

Подаци о објављеним радовима

2.1. Монографије, монографске студије, тематски зборници, лексикографске и картографске
публикације међународног значаја ( категорија М10)
2.1.1. Нема
2.2. Радови објављени у 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 критична 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 нема података о објављеним радовима. Нема педагошко искуство.

4.Мишљење о испуњености осталих услова за рад прописаних Законом о високом образовању
Статутом Факултета медицинских наука
Кандидат др Зорaна Антонијевић, испуњава све остале услове за избор у звање истраживачприправник
предвиђене Законом о високом образовању, Законом о научно-истраживачкој
делатности и Статутом Факултета медицинских наука: има просечну оцену већу од осам (8,62) и
студент је Академских докторских студија.
КАНДИДАТ 3: др Јасмина Митровић
1. Биографски подаци
 Рођена је 30.06.1988. године у Приштини.
 Основну и средњу школу завршила је у Косовској Митровици.
 Медицински факултет у Приштини са седиштем у Косовској Митровици уписала је школске
2007/08. год. и дипломирала у јулу 2014. год. са просечном оценом 9,28.
 Уписане Академске докторске студије на Медицинском факултету Универзитета у Приштини
са седиштем у Косовској Митровици уписала јешколске 2014/2015.године.
 Од 15.10.2013. године волонтира на Клиници за кардиологију, КЦ Крагујевац.
 Школске 2015/16 године уписала је специјалистичке студије из Интерне медицине.

2.

Подаци о објављеним радовима

2.1. Монографије, монографске студије, тематски зборници, лексикографске и картографске
публикације међународног значаја ( категорија М10)
2.1.1. Нема
2.2. Радови објављени у часописима међународногзначаја ( 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 критична 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 није приложио валидну документацију у вези објављених радова. Нема педагошко
искуство.
4.Мишљење о испуњености осталих услова за рад прописаних Законом о високом образовању
Статутом Факултета медицинских наука
Кандидат др Јасмина Митровић, испуњава све остале услове за избор у звање истраживачприправник
предвиђене Законом о високом образовању, Законом о научно-истраживачкој
делатности и Статутом Факултета медицинских наука: има просечну оцену већу од осам (9,28) и
студент је Академских докторских студија.

КАНДИДАТ 5: др Бошко Николић
1. Биографски подаци
 Рођен је 25.08.1987. године у Крагујевцу где је завршио основну и средњу школу.
 Медицински факултет Универзитета у Крагујевцу уписао је школске 2006/07. године и
дипломирао 2012. год. са просечном оценом 8,78.
 Стручни испит за доктора медицине положио је 23.09.2013. год.
 Од 28.10.2013. године ради као волонтер у Центру за гастроентерохепатологију, КЦ Крагујевац
 Од 12.07.2016. године ради као клинички лекар у центру за гастроентерохепатологију, КЦ
Крагујевац
 Школске 2016/17.године уписана трећа година докторских академских студија на Факултету
медиицнских наука Универзитета у Крагујевцу.
 Говори енглески језик, познаје рад на рачунару
2. Подаци о објављеним радовима
2.1. Монографије, монографске студије, тематски зборници, лексикографске и картографске
публикације међународног значаја ( категорија М10)
2.1.1. Нема
2.2. Радови објављени у часописима међународногзначаја ( 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 критична 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 нема података о објављеним радовима. Нема педагошко искуство.
4. Мишљење о испуњености осталих услова за рад прописаних Законом о високом образовању
Статутом Факултета медицинских наука
Кандидат др Бошко Николић, испуњава услове за избор у звање истраживач-приправник
предвиђене Законом о високом образовању, Законом о научно-истраживачкој делатности и Статутом
Факултета медицинских наука: има просечну оцену већу од осам (8,78) 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 Унивезитета у Крагујевцу, од пријављених 5 кандидата, сви кандидати испуњавају
услове за избор у звање истраживач-приправник.
На основу конкурсне документације пријављених кандидата, Комисија предлаже
Наставно-научном већу Факултета медицинских наука Унивезитета у Крагујевцу, да за
истраживача-приправника за ужу научну област Интерна медицина изабере др ЖЕЉКА
ТОДОРОВИЋА. досадашњег сарадника у настави, јер испуњава све Законом и Статутом
предвиђене услове. Предложени кандидат има предност у односу на остале пријављене
кандидате због:
1.високе просечне оцене
2.педагошког искуства на Факултету медицинских наука у Крагујевцу,
3. позитивног мишљења катедре о досадашњем раду
4. има започету специјализацију из Интерне медицине
5. има рад у часопису међународног значаја и три рада у часопису националног значаја од
којих је у два први аутор.

у Крагујевцу
07.11.2016. год

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ

___________________________________________________________
Проф. др Марина Петровић, ванредни професор за ужу научну област
Интерна медицина, Факултета медицинских наука Универзитета
у Крагујевцу, председник

___________________________________________________________
Проф. др Предраг Ђурђевић, ванредни професор за ужу научну област
Интерна медицина, Факултета медицинских наука Унивезитета у
Крагујевцу, члан

___________________________________________________________
Доц. др Иван Чекеревац, доцент за ужу научну област Интерна
медицина, Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу,
члан

Упоредна табела пријављених кандидата
Име и презиме

Др Анита
Ивошевић

Др Жељко
Тодоровић

Др
Зорана Др
Антонијевић
Јасмина
Митровић

9,28
Да

Др
Бошко
Николић
8,78
Да

Просечна оцена
Уписане
академске
докторске
студије
или
специјалистичке
студије
Дужина
студирања
Испуњени
законски услови
Одбрањена
докторска теза
Положен
усмени
докторантски
испит/
одбрањен
магистарски рад
Број бодова на
основу
објављених
радова
Педагошко
искуство
Уже
научно
подручје

9,36
Да

9,89
Да

8,62

5 година
11 месеци
Да

5 година
11 месеци
Да

6 година
Да

6 година и
10 месеци
Да

6 година и
2 месеца
Да

Не

Не

Не

Не

Не

Да

Да

Не

Не

Не

10,5

9,5

0

0

0

Да

Да

Не

Не

Не

Клиничка
и
експериментална
интерна
медицина

Клиничка
и
експериментална
интерна
медицина

Клиничка и
експериментална
интерна
медицина

Да

