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 Декана Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, број одлуке 01-11721 од 16.10.2018. године
2. Датум и место објављивања конкурса:
Огласне новине ПОСЛОВИ број 800 од 24.10.2018.
3. Број сарадника који се бира, звање и назив уже научне области за коју је расписан конкурс:
1 истраживач-приправник за ужу научну област Интерна медицина
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:
 доц. др Наташа Здравковић, доцент за ужу научну област Интерна медицина Факултета медицинских наука у
Крагујевцу
 проф. др Горан Давидовић, ванредни професор за ужу научну област Интерна медицина Факулета медицинских
наука у Крагујевцу
 проф. др Дејан Петровић, ванредни професор за ужу научну област Интерна медицина Факултета медицинских
наука у Крагујевцу
5. Пријављени кандидати:
др Бојана Ђоковић
др Милорад Стојадиновић
мр. сци. мед. др Оливера Андрејић
др Романа Суша
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БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 1

Име, име једног родитеља и презиме:
Бојана, Мирослав, Ђоковић
Датум и место рођења:
08. октобар 1986. године, Нови Пазар
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 2005/06., година завршетка 29. децембар 2014. године, Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских
наука, интегрисане академске студије медицине, просечна оцена 9.48 (девет и 48/100), доктор медицине
Година уписа докторских академских студија, универзитет, факултет, научна област:
Година уписа 2015/16. Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, научна област медицина смер
Имунологија, инфекција и инфламација
Година студија (статус на докторским академским студијама):
Трећа година докторских академских студија
Датум полагања усменог докторског испита и оцена:
15.10.2018. године, оцена 9
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:
Фацилитатор у настави на предмету Интерна медицина, Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за
зимски семестар школске 2017/2018. године
Фацилитатор у настави на предмету Интерна медицина, Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за
зимски семестар школске 2018/2019. године

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 2

1. Име, име једног родитеља и презиме:
Милорад, Мирослав, Стојадиновић
2. Датум и место рођења:
08.09.1993. 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:
Година уписа 2012/13., година завршетка 04.09.2018. година Универзитет у Крагујевцу, Факултет медиицнких наука,
Интегрисане академске студије медицине, 9.27 (девет и 27/100), доктор медицине
4. Година уписа докторских академских студија, универзитет, факултет, научна област:
Година уписа 2018/19., Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука
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:

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: 1
1. Stojadinović М, Stojadinović М, Pantić D. Decision tree analysis for prostate cancer prediction. Srp Arh Celok Lek 2018.
DOI: https://doi.org/10.2298/SARH181127039S. M23; IF 0.300 (2017)
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: 2
1. Pantić D, Stojadinović M, Stojadinović M. Decision tree analysis for prostate cancer prediction in patients with serum PSA
10 ng/ml or less. Ser J Exp Clin Res. 2018; DOI: 10.2478/sjecr-2018-0039. M51
2. Stojadinović M, Pantić D, Stojadinović M. Contemporary distribution of high-grade cancer in the circumstances od
opportunistic testing. Ser J Exp Clin Res. 2018; DOI: 10.2478/sjecr-2018-0030. M51
б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање
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Име, име једног родитеља и презиме:

2

Оливера, Миленко, Андрејић
Датум и место рођења:
01.04.1976. године, Исток
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 1995/96. школске године, завршетак 12.09.2001. године, Медицински факултет Универзитет у Крагујевцу,
просечна оцена 8.37 (осам и 37/100), доктор медицине
4. Година уписа докторских академских студија, универзитет, факултет, научна област:
2.

5.

Година студија (статус на докторским академским студијама):

6.

Датум полагања усменог докторског испита и оцена:

Наслов докторске дисертације, датум пријаве и одбране и стечено научно звање:
„Утицај тежине респираторне инсуфицијенције на развој de novo кардиоваскуалрних поремећаја код пацијената
са опструктивном болешћу плућа на оксигенотерапији”, 03. децембар 2014. године
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: упис 2008. године, завршетак 21.05.2012. године, Факултет медицинских наука, Универзитет у
Крагујевцу, студијски програм: постдипломске специјалистичке студије, оцена одличан, научна област Интерна
Медицина, стечени академски назив специјалиста интерне медицине
Магистарске студије: упис 2003/2004 године, Медицински Факултет Универзитет у Крагујевцу, а 28.03.2006, године
одбранила магистарску тезу под називом: Лечење бола код акутног абдомена, стечен академски назив магистар
медицинских наука
9. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе:
Магистарска теза „Лечење бола код акутног абдомена“
10. Педагошко искуство:
7.

III ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ
РЕЗУЛТАТИ НАУЧНОГ РАДА
3.

Остварени резултати кандидата категорије 20 (аутор(и), наслов рада, часопис, година издавања, волумен (број):стране
од-до):
a) укупно у ранијем периоду : 1
1. Vuĉić R, Knežević S, Lazić Z, Andrejić O, Dinĉić D, Irić-Ćupić V, Zdravković V. Elevation of troponin values in differential
diagnosis of chest pain in view of pulmonary thromboembolism. Vojnosanit Pregl. 2012; 69 (10): 913-916. M23 IF 0.210
(2012)
б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање:

4.

Остварени резултати кандидата категорије 50 (аутор(и), наслов рада, часопис, година издавања, волумен (број):стране
од-до):
a) укупно у ранијем периоду: 3
1. Andrejić O, Vuĉić R, Irić Ćupić V, Davidović G. Hypertensive crisis in patient with acute intermitent porphyria. Ser J
Exp Clin Res. 2017; doi:101515/sjecr-2017-0039. М51
2. Andrejić O, Vuĉić R, Ĉolić M, Zdravković V. CRP and gender difference in patients with acute myocardial infarction.
PONS Med J. 2012;9(3):89-92 M53
3. Andrejić O, Janković S. Leĉenje bola kod akutnog abdomena. Acta medica medianae 2005; 44(3): 43-46. М52
б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање:

II
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1. Име, име једног родитеља и презиме:
Романа, Предраг, Суша
2. Датум и место рођења:
02.11.1986. године, Коњиц, Босна и Херцеговина
3. Година уписа и завршетка високог образовања, универзитет, факултет, назив студијског програма (студијска група),

3

4.

5.
6.
7.

просечна оцена током студија и стечени стручни, односно академски назив:
Упис 2005/06.године, завршетак 03.02.2012. године, Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука,
интегрисане академске студије медицине, просечна оцена 9.00 (девет и 0/100), доктор медицине
Година уписа докторских академских студија, универзитет, факултет, научна област:
Упис 2012/13. године, Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, научна област медицина, смер Клиничка
и експериментална интерна медицина
Година студија (статус на докторским академским студијама):
Трећа година докторских академских студија
Датум полагања усменог докторског испита и оцена:
04.03.2015. године – оцена 9
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:
Демонстратор на предмету Медицинска биохемија за школску 2007/2008. годину
Сарадник у настави за ужу научну област Интерна медицина 2017/2018. година

III ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ
РЕЗУЛТАТИ НАУЧНОГ РАДА
5.

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
1. Ćupurdija V, Ĉekerevac I, Petrović M, Kostić G, Suša R. Lazić Z. Churg-Strauss vasculitis in patient who received
montelukast. Vojnosanit Pregled. 2018; 75 (4): 428-431. M23 IF 0.405 (2017)
2. Ĉekerevac I, Lazić Z, Novković Lj, Petrović M, Ćupurdija V, Todorović Ž, ĐurĊević P, Ilić-Dudvarski A, Suša R.
Characteristics of chronic obstructive pulmonary disease patients with depressive disorder. Srp Arh Celok Lek. 2017; 145 (56): 280-284. M23 IF 0.300 (2017)

6.

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: 4
1. Gajović O, Stanojević-Pirković M, Popovska-Joviĉić B, Nešić Lj, Mijailović Ž, Ĉekerevac I, Suša R, Gavrilović J. Lifethreatening plasmodium falciparum malaria in patient after visiting angola - Case Report. Ser J Exp Clin Res.
2017;18(1): 81-84. М51
2. Ĉekerevac I, Ćupurdija V, Novković Lj, Lazić Z, Petrović M, Gajović O, Suša R. Unusual respiratory manifestations of
ankylosing spondylitis A case report. Ser J Exp Clin Res. 2016;17(4): 357-360. M51
3. Suša R, Lazić Z, Ĉekerevac I. Systemic inflamation, systemic effects and comorbidities in chronic obstructive
pulmonary disease. Medicinski ĉasopis 2018; 52(2). doi: 10.5937/mckg 52-18735. M51
4. Suša R, Ćupurdija V, Novković Lj, Lazić Z, Petrović M, Đokić B, Ivošević A, Vuleta M, Ĉekerevac I. Acute cardiac
failure during infuence A (H1N1) treated with noninvasive ventilation. PONS Med Ĉ. 2017;14(2): 78-81. M53

IV АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА
Кандидат др Бојана Ђоковић има просечну оцену већу од 8.00 и студент је треће године Академских студија. Нема ни
један рад објављен у научним публикацијама категорије М20 и М50.
Кандидат др Милорад Стојадиновић има просечну оцену већу од 8.00 и студент је прве године Академских
докторских студија. Има један објављен рад у научној публикацији категорије М23 и има два објављена 2 рада у
научним публикацијама категорије М51 (KIF=0,300).
Кандидат мр. сци. мед. др Оливера Андрејић има просечну оцену већу од 8.00 и студент је треће године Академских
докторских студија. Има један објављен рад у научној публикацији категорије М23 и један објављен рад у научној
публикацији категорије М51, један у категорији М52 и један у категорији М53. Има одбрањену магистерску тезу под

4

темом „Лечење бола код акутног абдомена“ (KIF=0,210).
Кандидат др Романа Суша има просечну оцену већу од 8.00 и студент је треће године Академских студија. Има два
објављена рада у научној публикацији категорије М23 (KIF=0,705) и четири рада објављена у научним публикацијама
категорије М50 (3 М51 и 1 М53).

V МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У
ЗВАЊЕ СВАКОГ КАНДИДАТА ПОЈЕДИНАЧНО
Кандидат др Бојана Ђоковић испуњава све услове за избор у звање истраживача-приправника, предвиђене Законом о
високом образовању и Статутом факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу: има просечну оцену већу
од осам на завршеним претходним нивоима студија (9.48), студент је Докторских академских студија.
Кандидат др Милорад Стојадиновић испуњава све услове за избор у звање истраживача-приправника, предвиђене
Законом о високом образовању и Статутом факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу: има просечну
оцену већу од осам на завршеним претходним нивоима студија (9.27), студент је Докторских академских студија.
Кандидат мр. сци. мед. др Оливера Андрејић испуњава све услове за избор у звање истраживача-приправника,
предвиђене Законом о високом образовању и Статутом факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу: има
просечну оцену већу од осам на завршеним претходним нивоима студија (8.37), студент је Докторских академских
студија.
Кандидат др Романа Суша испуњава све услове за избор у звање истраживача-приправника, предвиђене Законом о
високом образовању и Статутом факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу: има просечну оцену већу
од осам на завршеним претходним нивоима студија (9.00), студент је Докторских академских студија.
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
На основу наведених чињеница, Комисија је закључила да према Закону о високом образовању и Статуту Факултета
медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, четири кандидата испуњавају услове за избор у звање истраживача
приправника за ужу научну област Интерна медицина: др Бојана Ђоковић, др Милорад Стојадиновић, мр. сци. мед. др
Оливера Андрејић и др Романа Суша.
Комисија предлаже Наставно-научном већу Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу да не изабере
ни једног од кандидата за истраживача-приправника за ужу научну област Интерна медицина.

ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ

___________________________________________________________________________________
доц. др Наташа Здравковић, доцент за ужу научну област Интерна медицина Факултета
медицинских наука у Крагујевцу, председник

___________________________________________________________________________________
проф. др Горан Давидовић, ванредни професор за ужу научну област Интерна медицина Факултета
медицинских наука у Крагујевцу, члан

___________________________________________________________________________________
проф. др Дејан Петровић, ванредни професор за ужу научну област Интерна медицина Факултета
медицинских наука 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
Др Бојана Ђоковић
ИСТРАЖИВАЧ-ПРИПРАВНИК
УСЛОВИ ПРЕМА ЗАКОНУ О НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ

Обавезни
услови

Остварено

Испуњава услов

9,48

ДА

Дa

ДА

Остварено

Испуњава услов

9,27

ДА

Дa

ДА

Остварено

Испуњава услов

8,37

ДА

Дa

ДА

Остварено

Испуњава услов

9,00

ДА

Дa

ДА

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

VII ТАБЕЛА-САЖЕТАК
Др Милорад Стојадиновић
ИСТРАЖИВАЧ-ПРИПРАВНИК
УСЛОВИ ПРЕМА ЗАКОНУ О НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ

Обавезни
услови

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

VII ТАБЕЛА-САЖЕТАК
мр. сци. мед. др Оливера Андрејић
ИСТРАЖИВАЧ-ПРИПРАВНИК
УСЛОВИ ПРЕМА ЗАКОНУ О НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ

Обавезни
услови

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

VII ТАБЕЛА-САЖЕТАК
Др Романа Суша
ИСТРАЖИВАЧ-ПРИПРАВНИК
УСЛОВИ ПРЕМА ЗАКОНУ О НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ

Обавезни
услови

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