НАСТАВНО - НАУЧНОМ ВЕЋУ
ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
Комисија за припрему извештаја у саставу:
1. проф. др Ивана Живановић-Мачужић, ванредни професор за ужу научну област
Анатомија Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, председник
2. доц. др Милош Тодоровић, доцент за ужу научну област Судска медицина
Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, члан
3. проф. др Сузана Матејић, редовни професор за ужу научну област Судска медицина
Медицинског факултета у Приштини са примвременим седиштем у Косовској
Митровици, члан

изабрана одлуком Наставно-научног већа Факултета медицинских наука Универзитета у
Крагујевцу броj 01-2181/14-1 од 01.03.2017. године, размотрила је пријаве на конкурс за
избор истраживача-приправника за ужу научну област Судска медицина објављен у
новинама „Послови“ од 01.03.2017. године.
На основу увида у конкурсну документацију, Комисија доноси следећи
ИЗВЕШТАЈ
На расписани конкурс за избор истраживача-приправника пријавила су се 4 (четири)
кандидата:
1.
2.
3.
4.

др Катрина Витошевић
др Надица Недељковић
др Михаило Вукашиновић
др Никола Андрић

Од пријављених кандидата, један кандидат (др Катарина Витошевић) испуњава услове за
избор предвиђене Законом о високом образовању, Законом о научно-истраживачкој
делатности и Статутом Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу.
Три кандидата (др Надица Недељковћ, др Михаило Вукашиновић и др Никола Андрић) не
испуњавају посебне услове за избор у звање истраживач-приправник предвиђене Статутом
Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, јер нису студенти треће године
Докторских академских студија са оставрених 120 ЕСПБ и немају објављен рад in extenso
у часопису категорије најмање М52 на једном од водећих светских језика.

КАНДИДАТ 1: др Катрина Витошевић
1. Биографски подаци
Кандидат др Катарина Витошевић, доктор медицине, рођена је 09.03.1983. године у Чачку.
Прву крагујевачку гимназију завршила је у Крагујевцу. Медицински факултет у
Крагујевцу је уписала школске 2002/2003. године, где је и дипломирала 12.06.2009.
године са просечном оценом 9,35. Дужина студирања 6 година и 8 месеци. Обавезан
лекарски стаж обавила је у КЦ Крагујевац у трајању од 6 месеци. Школске 2010/2011.
уписала је Докторске академске студије на Факултету медицинских наука у Крагујевцу
изборног подручја Хумана репродукција и развој. Усмени докторски испит положила је
2012. године. Студент је треће године докторских студија. Школске 2013/2014. године
уписала је специјалистичке студије из области Судска медицина. Волонтирала је у Заводу
за хитну медицинску помоћ од априла 2011. до јула 2012. године, као и у Служби за судску
медицину и токсикологију од 17.06.2013 године. Од 30.01.2014. године, запослена је на
Факултету медицинских наука у звању сарадника у настави на предмету Судска медицина.
Говори енглески и италијански језик (први ниво). Познаје рад на рачунару (office пакет).
2. Подаци о објављени 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. Slović Ž, Živković Zarić R, Vitošević K, Todorović D, Todorović MS. The
forensic aspects of accidents in city of Kragujevac. Meeting of Young Forensic
Pathologists, 26-28 May 2016, Szeged, Hungary, Book of Abstracts; p27
M34=0,5 бодова
2.3.2. Živković Zarić R, Vitošević K, Slović Ž, Đoković K, Todorović D, Todorović
MS.The forensic aspects of suicide in city of Krafujevac. Meeting of Young
Forensic Pathologists, 26-28 May 2016, Szeged, Hungary, Book of Abstracts;
p31
M34=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. Vitošević К, Todorović D, Slović Z, Živković Zarić R, Todorović M. Forensic
genetics and genotyping. Ser J Exp Clin Res. DOI: 10.1515/SJECR-2016-0074
M52=1,5 бодова
2.5.2. Slović Ž, Vitošević K, Živković Zarić R, Todorović M. Combined Homicide.
Racionalna Terapija 2016. Doi:10.5937/racter9-11810
M52=1,5 бодова
2.5.3. Matejić S, Miletić M, Milošević M, Jakšić V, Todorović M, Vitošević K, Zarić R.
Perspektiva ekshumacije i identifikacije osoba koje se i danas vode kao nestale u
oružanom sukobu na Kosovu i Metohiji 1998/99 godine. Praxis medica. 2015;
44(3):39-42
M53=1 бод
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 Катрина Витошевић у досадашњем научно-истраживачком раду аутор је и
коаутор је 3 рада објављена у научним часописима националног значаја (2 М52 и 1 М53),
као и 2 рада објављена у зборнику међународног научног скупа (М34) чиме је остварила 5
бодова на основу објављених радова.
Др Катарина Витошевић запослена је на Факултету медицинских наука у
Крагујевцу од 30.01.2014. године, као сарадник у настави за ужу научну област Судска
медицина. У наведеном периоду др Катарина Витошевић активно је укључена у извођење
практичне наставе на интегрисаним академским студијама медицине и стоматологије.
Према обавезама се односи савесно, практичну наставу добро припрема, испољивши
таленат да практична знања из Судске медицине, на интересантан и јасан начин, пренесе
студентима.
4. Мишљење о исуњености осталих услова за рад прописаних Законом о високом
образовању Статутом Факултета медицинских наука
Кандидат др Катарина Витошевић, испуњава све остале услове за избор у звање
истраживач-приправник предвиђене Законом о високом образовању, Законом о научноистраживачкој делатности и Статутом Факултета медицинских наука Универзитета у
Крагујевцу: има просечну оцену већу од осам (9,35), студент је треће године Академских

докторских студија и има 2 објављена рада in extenso у часопису категорије најмање М52
на једном од водећих светских језика.

КАНДИДАТ 2: др Надица Недељковић
1. Биографски подаци
Кандидат др Надица Недељковић, доктор медицине, рођена је 23.10.1991. године у
Крагујевцу. Прву крагујевачку гимназију завршила је у Крагујевцу. Факултет
медицинских наука у Крагујевцу је уписала школске 2010/2011. године, где је и
дипломирала 02.09.2016. године са просечном оценом 8,35. Дужина студирања 6 година.
Школске 2016/2017. уписала је прву годину Докторских академских студија на Факултету
медицинских наука у Крагујевцу изборно подручје Матичне ћелије у биомедицинским
наукама, где је положила 3 испита предвиђена планом и програмом првог семестра.
Говори енглески језик (напредни ниво знања) и француски језик (средњи ниво знања).
Познаје рад на рачунару (office пакет, СПСС).
2. Подаци о објављени 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. Нема
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. 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
У документацији кандидата др Надице Недељковић нема података о научноистраживачком раду и објављеним научним радовима. Педагошког искуства у раду са
студентима нема.
4. Мишљење о исуњености осталих услова за рад прописаних Законом о високом
образовању Статутом Факултета медицинских наука
Кандидат др Надица Недељковић не испуњава посебне услове за избор у звање
истраживач-приправник предвиђене Статутом Факултета медицинских наука
Универзитета у Крагујевцу: није студент треће године Докторских академских студија са
оставрених 120 ЕСПБ и нема објављен рад in extenso у часопису категорије најмање М52
на једном од водећих светских језика.

КАНДИДАТ 3: др Михаило Вукашиновић
1. Биографски подаци
Кандидат др Михаило Вукашиновић, доктор медицине, рођен је 23.08.1991. године у
Крагујевцу. Факултет медицинских наука у Крагујевцу је уписао школске 2010/2011.
године, где је и дипломирао 02.09.2016. године са просечном оценом 9,70. Дужина
студирања 6 година. Школске 2016/2017. уписао је прву годину Докторских академских
студија на Факултету медицинских наука у Крагујевцу изборно подручје Експериментална
и примењена физиологија са спортском медицином, где је положио 3 испита предвиђена
планом и програмом првог семестра. Говори енглески језик (средњи ниво знања) и
немачки језик (почетни ниво знања). Познаје рад на рачунару (office пакет, Photoshop).
У јулу 2016. године, у оквиру програма летње стручне праксе обављао истраживања
из области у вези са ELISA тестове и PCR реакције, на Одљењу за вирусологију и
имунологију Института за јавно здравље у Крагујевцу.
2. Подаци о објављени 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. Нема
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. 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
У документацији кандидата др Михаила Вукашиновића нема података о научноистраживачком раду и објављеним научним радовима. Педагошког искуства у раду са
студентима нема.
4. Мишљење о исуњености осталих услова за рад прописаних Законом о високом
образовању Статутом Факултета медицинских наука
Кандидат др Михаило Вукашиновић не испуњава посебне услове за избор у звање
истраживач-приправник предвиђене Статутом Факултета медицинских наука
Универзитета у Крагујевцу: није студент треће године Докторских академских студија са
оставрених 120 ЕСПБ и нема објављен рад in extenso у часопису категорије најмање М52
на једном од водећих светских језика.

КАНДИДАТ 4: др Никола Андрић
1. Биографски подаци
Кандидат др Никола Андрић, доктор медицине, рођен је 10.11.1991. године у Краљеву.
Прву крагујевачку гимназију завршио је у Крагујевцу 2010. године, као носилац дипломе
“Вук Караџић”. Факултет медицинских наука у Крагујевцу је уписао школске 2010/2011.
године, где је и дипломирао 02.09.2016. године са просечном оценом 9,65. Дужина
студирања 6 година. Школске 2016/2017. уписао је прву годину Докторских академских
студија на Факултету медицинских наука у Крагујевцу изборно подручје Експериментална
и примењена физиологија са спортском медицином, где је положио 3 испита предвиђена
планом и програмом првог семестра. Говори енглески језик и служи се немачким језиком
(почетни ниво знања). Познаје рад на рачунару (office пакет, СПСС).

Током студирања интегрисаних академских студија медицине, био је стипендиста
Министарства просвете, науке и технолошког развоја од школске 2011/2012. до 2014/2015.
године, стипендиста Фонда ''Академик Драгослав Срејовић'' коју додељује град Крагујевац
2013/2014. године и стипендиста Фонда за младе таленте Републике Србије (Доситеја)
школске 2015/2016. године.
Успешно је завршио курс Basic Life Support – European Resuscitation Council 2011.
године, као и курс Advanced Life Support – European Resuscitation Council 2015. године.
2. Подаци о објављени 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. Нема
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. 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
У документацији кандидата др Николе Андрића нема података о научноистраживачком раду и објављеним научним радовима. Педагошког искустава у раду са
студентима нема.
4. Мишљење о исуњености осталих услова за рад прописаних Законом о високом
образовању Статутом Факултета медицинских наука
Кандидат др Никола Андрић не испуњава посебне услове за избор у звање
истраживач-приправник предвиђене Статутом Факултета медицинских наука

Универзитета у Крагујевцу: није студент треће године Докторских академских студија са
оставрених 120 ЕСПБ и нема објављен рад in extenso у часопису категорије најмање М52
на једном од водећих светских језика.

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 Универзитета у Крагујевцу, пријављени кандидат др Катарина
Витошевић испуњава услове за избор у звање истраживач-приправник., док кандидати др
Надица Недељковћ, др Михаило Вукашиновић и др Никола Андрић, не испуњавају
посебне услове за избор у звање истраживач-приправник предвиђене Статутом Факултета
медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, јер нису студенти треће године
Докторских академских студија са оставрених 120 ЕСПБ и немају објављен рад in extenso
у часопису категорије најмање М52 на једном од водећих светских језика.
Комисија предлаже Наставно-научном већу Факултета медицинских наука
Универзитета у Крагујевцу да изабере др Катарину Витошевић, досадашњег сарадника у
настави за ужу научну област Судска медицина, у звање истраживач-приправик, јер
испуњава све Законом и Статутом предвиђене услове.

У Крагујевцу,
04.04.2017. године

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ

_________________________________________________
проф. др Ивана Живановић-Мачужић,
ванредни професор за ужу научну област Анатомија
Факултета медицинских наука
Универзитета у Крагујевцу, председник
_________________________________________________
доц. др Милош Тодоровић
доцент за ужу научну област Судска медицина
Факултета медицинских наука
Универзитета у Крагујевцу, члан
_________________________________________________
проф. др Сузана Матејић,
редовни професор за ужу научну област Судска
медицина,
Медицинског факултета у Приштини са привременим
седиштем у Косовској Митровици, члан

Упоредна табела пријављених кандидата
Име и презиме

Просечна оцена
Уписане
академске
докторске
студије или
специјалистичке
студије
Дужина
студирања
Испуњени
законски услови

др Катарина
др Надица
др Михаило
Витошевић
Недељковић
Вукашиновић
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
9,35
8,35
9,70

др Никола
Андрић
9,65

ДА

ДА

ДА

ДА

(III година)

(I година)

(I година)

(I година)

6 година и 8
месеци

6 година

6 година

6 година

ДА

ДА

ДА

ДА

ДОПУНСКИ УСЛОВИ
Одбрањена
докторска теза
Положен усмени
докторантски
испит/ одбрањен
магистарски рад
Број бодова на
основу
објављених
радова
Педагошко
искуство

Уже научно
подручје

Остало

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

ДА

НЕ

НЕ

НЕ

5

/

/

/

Сарадник у
настави на
предмету
Судска
медицина
(2 године)

/

/

/

Хумана
репродукција и
развој

Матичне ћелије у
биомедицинским
наукама

Експериментална
и примењена
физиологија са
спортском
медицином

Експериментална
и примењена
физиологија са
спортском
медицином

