НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ
ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ
Комисија за припрему извештаја у саставу:
1. проф. др Гордана Тончев, ванредни професор за ужу научну област Неурологија
Факултета медицинских наука у Крагујевцу, председник
2. проф. др Светлана Милетић Дракулић, ванредни професор за ужу научну област
Неурологија Факултета медицинских наука у Крагујевцу, члан
3. доц. др Милица Боровчанин, доцент за ужу научну област Психијатрија Факултета
медицинских наука у Крагујевцу, члан
изабрана одлуком Наставно-научног већа Факултета медицинских наука у Крагујевцу броj
01-10012/9-3 од 28.09.2016. године, размотрила је пријаве на конкурс за избор истраживача
приправника за ужу научну област Неурологија објављен у новинама „Послови“ од
28.09.2016.године.
На основу увида у конкурсну документацију, Комисија доноси следећи
ИЗВЕШТАЈ
На расписани конкурс за истраживача приправника пријавила су се два кандидата:
1. др Снежана Лазаревић
2. др Јасмина Митровић
Сви пријављени кандидати испуњавају услове за избор предвиђене Законом о високом
образовању и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу.

КАНДИДАТ 1: др Снежана (Радиша) Лазаревић
1. Биографски подаци
Др Снежана Лазаревић рођена је 30.09.1985.године у Ужицу, где је завршила
основну и средњу медицинску школу са одличним успехом. Основне студије медицине
започела је 2004/05.године на Медицинском факултету у Крагујевцу, а завршила након
шест ипо година, дана 31.03.2011. са просечном оценом 8,61 (осам и 61/100). Од августа
2012. године волонтира на Клиници за неурологију КЦ Крагујевац. Школске 2012/2013.
године уписала је Докторске академске студије на Факултету медицинских наука у
Крагујевцу, изборно подручје Неуронауке. Усмени доктоски испит је положила 30.01.2016.
са оценом 9. Од септембра 2013.године до септембра 2015.године запослена на Факултету
медицинских наука у звању сарадника у настави, а након тога ангажована у звању
фацилитатора за ужу научну област Неурологија. Специјализацију из Неурологије
започела 7.4.2014.године. Члан је Друштва младих неуролога Србије. Говори енглески
језик и познаје рад на рачунару.
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. S. Simović. Тemporal variations of stroke occurrence in district of Šumadija.
ECNP Seminar in Neuropsychopharmacology. Vrdnik, Serbia 2016, apr 46-47.
.
(М34-0,5 бодова)
2.3.2. G. Tončev, K. Vesić, D. Mijailović, S. Miletić Drakulić, T. Bosković Matić, A.
Gavrilovic, D. Aleksic, A. Azanjac, S. Simovic. Adherence to interferon-beta
treatment in patients with relapsing-remitting form of multiple sclerosis in Serbian
district Sumadija 31st Congress of the European committee for treatment and
research in multiple sclerosis (ECTRIMS). Barcelona, Spain, 2015, oct 7-10;
EP1334. Мultiple sclerosis Journal (2015); 21:696-696
(М34-0,5 бодова)
2.3.3. G.Toncev, D. Mijailovic, S. Miletic Drakulic, T. Boskovic Matic, A. Gavrilovic,
K. Vesic, D. Aleksic, A. Azanjac, S. Simovic. Depression correlates with sexual
dysfunction and fatigue in multiple sclerosis patients. XXII World congress of
neurology. Santago, Chile, 2015, oct 31-nov 5; WFN015-0712. (М34-0,5 бодова)
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. Snezana Simović, Dejan Aleksić, Tatjana Bosković Matić, Katarina Vesić,
Slavčo Tončev, Svetlana Miletić Drakulić, Gordana Tončev. Temporal variations
of stroke occurence. Ser J Exp Clin Res 2016; DOI: 110.1515/SJECR-2016-0025
(М52-1.5 бод)

2.5.2. Tatjana Bošković Matić, Aleksandar Gavrilović, Snezana Simović, Dejan
Aleksić, Katarina Vesić, Ana Azanjac Arsić, Slavčo Tončev, Svetlana Miletić
Drakulić. Specific polymorphism 4G/ 5G gene for PAI-1 as a possible cause of
cerebral venous thrombosis: a case report Ser J Exp Clin Res 2016;
DOI:10.1515/SJECR-2016-0038
(М52-1.5 бод)
2.5.3. Gordana Tončev, Katarina Vesić, Dejan Aleksić, Snežana Simović. Higher
serum uric acid levels in multiple sclerosis patients after long term interferon beta
treatment. Ser J Exp Clin Res 2016; DOI: 10.1515/SJECR-2016-0052
(М52-1.5 бод)
2.6.Зборници скупова националног значаја категорија (М60)
2.6.1. Simović S, Mijailović Đ, Bošković Matić T, Gavrilović A, Azanjac Arsić A,
Vesić K, Aleksić D, Miletić Drakulić S, Tončev G. Depresija korelira sa
seksualnom disfunkcijom i zamorom kod obolelih od multiple skleroze. Zbornik
sažetaka X/ XVI Kongres neurologa Srbije sa međunarodnim učešćem Novi Sad
22-24.10.2015. p67.
(M64-0.2 бода)
2.6.2. Aleksić D, Mijailović Đ, Azanjac-Arsić A, Vesić K, Simović S, Bošković-Matić
T, Gavrilović A, Miletić- Drakulić S, Tončev G. Anksioznost korelira sa zamorom
i seksualnom disfunkcijom kod pacijenata sa multiplom sklerozom. Zbornik
sažetaka X/XVI Kongres neurologa Srbije sa međunarodnim učešćem Novi Sad
22-24.10.2015. p121.
(M64-0.2 бода)
2.6.3. Jekić Đ, Simović S, Aleksić D. Značaj doplersonografije karotida kod akutne
insuficijencije aortnih i mitralnih valvula- prikaz slučaja. Zbornik sažetaka X/XVI
Kongres neurologa Srbije sa međunarodnim učešćem Novi Sad 22-24.10.2015.
p133. (M64-0.2 бода)
(M64-0.2 бода)
2.6.4. Vesić K, Mijailović Đ, Azanjac-Arsić A, Simović S, Aleksić D, Bošković-Matić
T, Gavrilović A,Miletić- Drakulić S, Tončev G. Dugotrajna adherenca u terapiji
interferonom-beta kod pacijenata sa relapsno-remitentnom multiplom sklerozom.
Zbornik sažetaka X/XVI Kongres neurologa Srbije sa međunarodnim učešćem
Novi Sad 22- 24.10.2015.p74.
(M64-0.2 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
Др Снежана Лазаревић има укупно 3 објављена рада из М50 категорије у
часописима националног значаја, и остварених укупно 4,5 бода; 3 саопштења из М30
категорије Зборника међународних научних скупова са укупно 1,5 бодом; и 4 саопштења
из М60 категорије Зборника скупова националног значаја са укупно 0,8 бода. Укупно има
6,8 бодова. Као сарадник а затим и фацилитатор у настави на предмету Неурологија од
23.9.2013.године учествује у спровођењу наставе на следећим студијским програмима:

интегрисане академске студије медицине, интегрисане академске студије фармације,
интегрисане академске студије стоматологије и основне струковне студије.
4. Мишљење о исуњености осталих услова за рад прописаних Законом о
високом образовању Статутом Факултета медицинских наука
Кандидат др Снежана Лазаревић, испуњава све остале услове за избор у звање
истраживач приправник предвиђене Законом о високом образовању и Статутом Факултета
медицинских наука: има просечну оцену већу од осам и студент је Академских докторских
студија, има смисао за педагошки рад, објављен најмање један рад у целини у стручном
или научном часопису са рецензијом као први аутор, и додељену здравствену
специјализацију из Неурологије.

КАНДИДАТ 2: др Јасмина (Љубинко) Митровић
1. Биографски подаци
Др Јасмина Митровић из Косовске Митровице, 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 5,00. Медицински факултет у Приштини са привременим седиштем у Косовској
Митровици уписала је 2007/08.године. Завршила је у року са просечном оценом 9,28 (девет
и 28/100).
Током студирања била је учесник на 52., 53., 54. и 55.ом конгресу биомедицинских
наука са интернационалним учешћем. Поседује сертификате о завршеним курсевима из
енглеског језика – ниво Б1 и обуке за рад на рачунару – напредни ниво, као и кампус
пројекта Медицинског факултета у Приштини са привременим седиштем у Косовској
Митровици "Светски дан ретких болести". Од 18.03 2015. волонтер у Здравственом центру
Косовска Митровица. Докторске академске студије на Медицинском факултету у
Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици уписала је 2014/15.године.
2. Подаци о објављеним радовима
2.10. Монографије, монографске студије, тематски зборници, лескикографске и
картографске публикације међународног значаја (категорија M10)
2.10.1. Нема
2.11. Радови објављени у научним часописима међународног значаја (категорија М20)
2.11.1. Нема
2.12. Зборници међународних научних скупова (категорија М30)
2.12.1. Нема
2.13. Националне монографије, тематски зборници, лексикографске и картографске
публикације националног значаја; научни преводи и критичка издања грађе,
библиографске публикације (категорија М40)
2.13.1. Нема
2.14. Часописи националног значаја (категорија М50)
2.14.1. Нема
2.15. Зборници скупова националног значаја категорија (М60)
2.15.1. Нема
2.16. Магистарске и докторске тезе (категорија М70)
2.16.1. Нема
2.17. Техничка и развојна решења (категорија М80)
2.17.1. Нема
2.18. Патенти, ауторске изложбе, тестови (категорија М90)
2.18.1. 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 се врднује са 0 бодова. Нема
педагошко искуство.

4. Мишљење о исуњености 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
истраживач приправник предвиђене Законом о високом образовању и Статутом Факултета
медицинских наука: 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 и Статуту Факултета медицинских наука у Крагујевцу, од пријављена два
кандидата, оба кандидата испуњавају услов за избор у звање истраживача приправника, и
то: има просечну оцену већу од осам и студент је Академских докторских студија.
На основу конкурсне документације пријављених кандидата, Комисија предлаже
Наставно-научном већу Факултета медицинских наука да изабере др Снежану Лазаревић,
јер испуњава све Законом и Статутом предвиђене услове.
Предложени кандидат има предност у односу на другог кандидата, због:
1.
досадашњег педагошког искуства на Факултету медицинских наука у
Крагујевцу,
2. објављеног најмање једног рада у целини у часопису са рецензијом као први
аутор,
3. вишегодишњег рада на Клиници за неурологију, КЦ Крагујевац,
4. започете специјализације из области Неурологије.

У Крагујевцу .
20.10.2016.

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ

1. проф. др Гордана Тончев – председник
ванредни професор за ужу научну област Неурологија
Факултета медицинских наука у Крагујевцу

2. проф. др Светлана Милетић Дракулић – члан
ванредни професор за ужу научну област Неурологија
Факултета медицинских наука у Крагујевцу

3. доц. др Милица Боровчанин – члан
доцент за ужу научну област Психијатрија
Факултета медицинских наука у Крагујевцу

Упоредна табела пријављених кандидата
Име и презиме

Просечна оцена

Снежана
Лазаревић
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
8,61

Јасмина
Митровић

9,28

Уписане академске докторске студије или
специјалистичке студије

Да

Да

Дужина студирања

6 година и 6
месеци

6 година и 10
месеци

Испуњени законски услови

Да

Да

ДОПУНСКИ УСЛОВИ
Не

Не

Одбрањена докторска теза

Положен усмени докторантски испит/ одбрањен
магистарски рад

Да

Не

Број бодова на основу објављених радова

6,8

0

Педагошко искуство

Да

Не

Уже научно подручје

Неуронауке

/

Остало

