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 бр. 01-13872, од 22.11.2017. године
2. Датум и место објављивања конкурса:
Огласне новине ПОСЛОВИ, од 29.11.2017.
3. Број сарадника који се бира, звање и назив уже научне области за коју је расписан конкурс:
Један истраживач-сарадник за ужу научну област Фармакологију и токсикологију
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 Драган Миловановић, редовни професор за ужу научну област Фармакологију и токсикологију, Факултет
медицинских наука, Универзитета у Крагујевцу, председник
2. Проф. др Слободан Јанковић, редовни професор за уже научне области Фармакологија и токсикологија и Клиничка
фармација, Факултет медицинских наука, Универзитета у Крагујевцу, члан
3. Доц. др Марина Костић, доцент за ужу научну област Фармакологија и токсикологија, Факултет медицинских наука,
Универзитета у Крагујевцу, члан
5. Пријављени кандидати:
1. др сци мед Дејана Ружић Зечевић
2. Сања Матић, магистар фармације

II

БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ

1. Име, име једног родитеља и презиме:
Дејана (Томо) Ружић Зечевић
2. Датум и место рођења:
01. 04.1965. Кичево, БЈР Македонија
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 1983/84 године, завршетак- март 1989. године, Универзитет у Београду, Медицински факултет (одељење у
Крагујевцу), просечна оцена 8.64, стечени академски назив: доктор медицине
4. Година уписа докторских академских студија, универзитет, факултет, научна област:
Медицински факултет, Универзитет у Крагујевцу, година уписа 2008.; ужа научна област: Клиничка и експериментална
фармакологија
5. Година студија (статус на докторским академским студијама):
6.

Датум полагања усменог докторског испита и оцена:

7. Наслов докторске дисертације, датум пријаве и одбране и стечено научно звање:
„Едукација специјалиста опште хирургије као мера унапређења прописивања антибиотика“; датум пријаве 13.09.2011.; датум
одбране: 14.09.2012. године; стечено звање: доктор медицинских наука
8. Година уписа и завршетка специјалистичких, односно магистарских студија, универзитет, факултет, назив студијског
програма, просечна оцена током студија, научна област и стечени академски назив:
Магистарске студије – година уписа: 1990/1991.; година завршетка: 1996.; Универзитет у Београду, Медицински факултет,
научна област Експериментална фармакологија; стечени назив: магистар медицинских наука
Специјалистичке студије – година уписа: 1992/1993.; година завршетка: 1995.; Универзитет у Београду, Медицински
факултет; оцена 5 (одличан), стечени стручни назив: специјалиста клиничке фармакологије
9. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе:
Магистарска теза: „Утицај хистамина на ћелијску респираторну активност централног нервног система експерименталних
животиња“
10. Педагошко искуство:
1990. - 1996. - Медицински факултет Универзитета у Крагујевцу, асистент приправник на предмету Фармакологија и
токсикологија
1997. - 2001. – Медицински факултет, Универзитет у Крагујевцу, асистент за ужу научну област Фармакологија и
токсикологија

2001. - 2006. - Медицински факултет, Универзитет у Крагујевцу, асистент за ужу научну област Фармакологија
токсикологија
2006. - 2009. - Медицински факултет, Универзитет у Крагујевцу, асистент за ужу научну област Фармакологија
токсикологија
2009. - 2013. - Медицински факултет, Универзитет у Крагујевцу, асистент за ужу научну област Фармакологија
токсикологија
2013. – даље - Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу, доцент за ужу научну област Фармакологија
токсикологија
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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: 7
1. Nikolic VN, Jevtovic Stoimenov T, Velickovic Radovanovic R, Ilic S, Deljanin Ilic M, Marinkovic D, Apostolovic S,
Stanojevic D, Zivanovic S, Stefanovic N, Pesic S, Ruzic Zecevic D, Milovanovic JR, Jankovic SM. Population
pharmacocinetics of bisoprolol in patient with chronic heart failure. Eur J Clin Pharmacol. 2013; 69(4): 859-65. М22 IF
2.697
2. Janjic V, Milovanovic DR, Ruzic Zecevic D, Loncar D, Laban O, Stepanovic M, Varjacic M, Obradovic S, Djukic
Dejanovic S and Jankovic SM. Zuclopentixol decanoat in pregnancy: successful outcomes in two consecutive offsprings
of the same mother.Vojnosanit Pregl. 2013; 70(5): 526–529 M23 IF 0.269
3. Terzic TT, Boricic MI, Pendjer IP, Ruzic Zecevic DT, Tomanovic NR, Brasanac DC, Boricic IV. Prognostic significance
of clinical parameters and Epstein-Barr virus infection in non-endemic undifferentiated carcinoma of nasopharyngeal
type: a Serbian report. Med Oncol. 2011; 28(4): 1325-30. M22 IF 2.140
4. Janković SM, Milovanović D, Zečević DR, Folić M, Rosić N, Vulović D. Consulting clinical pharmacologist about
treatment of inpatients in a tertiary hospital in Serbia. Eur J Clin Pharmacol. 2016; 72(12): 1541-1543 M22 IF 2.902
5. Djordjevic Z, Folic M, Ruzic Zecevic D, Ilic G, Jankovic S. Risk factors for carbapenem-resistant Pseudomonas
aeruginosa infection in a tertiary care hospital in Serbia. J Infect Dev Countr. 2013; 7(9): 686-90. М23 IF 1.267
6. Jankovic S, Aleksic D, Bahtijari Z, Jelic A, Klacar J, Kovacevic A, Mijailovic N, Milovanovic O, Petrovic A,
Radovanovic A, Sovrlic M, Ruzic-Zecevic D. Risk factors for severe dental anxiety among students of a medical faculty.
Vojnosanit Pregl. 2014; 71(1): 16-21. М23 IF 0.292
7. Riznić N, Milovanović DR, Đukić-Dejanović S, Janković SM, Ravanić D, Ignjatović-Ristić D, Petrović D, Jovanović M,
Mladenović V, Ružić-Zečević D, Janjić V. Effects of antidepressants on serum concentrations of bone metabolism
markers and major electrolytes in patients from routine psychiatric practice Vojnosanit Pregl 2017; 74(7): 615–624.M23
IF 0.355
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: 5
1. Folić M, Janković S, Ružić Zečević D, Pajević V, Rosić N, Nikolić P. Synovitis and periarticular bursitis of the coxofemoral
joint caused by Kocuria Kristinae.: A case report.Acta facultatis medicae Naissensis 2010;27(1): 51-54. M52
2. Kostić J, Zornić N, Folić M and Ružić Zečević D. The biochemistry of kidney function (urea, creatinine) in patients before
and after spinal anestesia. Medicus 2005; 6(Suppl 2): 86-88. M52
3. Đorđević N, Metiljević Z, Janković S. Milovanović D, Ilić M, Ružić Zečević D. Cancer education within Medical Faculty
curricula: Comparasion between Kragujevac and Zagreb. Medicus 2006;7(3); 126 М52
4. Ružić D. Mirtsou-Fidani V, Janković SM. Pharmacokinetics of Antipsychotics. Review of Clinical Pharmacology and
Pharmacokinetics International Edition 1998; 12: 9-14. М52
5. Janković SM, Milovanović DR, Ružić DT. Neurohumoral regulation of gallbladder motility. Review of Clinical
Pharmacology and Pharmacokinetics International Edition 2000; 14(2): 79-89. M52

II

БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ

11. Име, име једног родитеља и презиме:
Сања (Драгољуб )Матић (није доставила извод и МКР)
12. Датум и место рођења:
02.05.1992. Косовска Митровица(није доставила извод и МКР)
13. 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: 2011/2012.; година зваршетка: 13.07.2016.; Универзитете у Крагујевцу, Факултет медицинских наука,
Интегрисане академске студије фармације, 9.48, магистар фармације
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14. Година уписа докторских академских студија, универзитет, факултет, научна област:
2016/2017. Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Истраживање у фармацији
15. Година студија (статус на докторским академским студијама):
Друга година докторских студија
16. Датум полагања усменог докторског испита и оцена:
17. Наслов докторске дисертације, датум пријаве и одбране и стечено научно звање:
18. Година уписа и завршетка специјалистичких, односно магистарских студија, универзитет, факултет, назив студијског
програма, просечна оцена током студија, научна област и стечени академски назив:
19. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе:
20. Педагошко искуство:

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
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
б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање
Matić SD. Razvoj i ispitivanje pouzdanosti upitnika upitnika za merenje inteziteta straha od infertitliteta. Racionalna terapija
2015; 2: 1-12. M52
Mišić M, Čukić J, Vidanović D, Šekler M, Matić S, Vukašinović M, Baskić D. Prevalence of genotypes that determine
resistance of staphylococci to macrolides and lincosamides in Serbia. Front. Public Health 2017; 5: 1-8. M51
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IV АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА
Кандидат др сци мед. Дејана Ружић Зечевић у досадашњем научно-истраживачком раду аутор је и коаутор више стручних
радова објављених у научним часописима међународног и националног значаја (М22-3; М23- 4; М52- 5). Др Дејана Ружић
Зечевић има значајно педагошко искуство и као сарадник и као наставник у звању доцента у претходном изборном периоду,
из уже научне области Фармакологија и токсикологија. У претходном периоду активно је била укључена у извођење наставе
на интегрисаним академским студијама медицине, фармације и стоматологије.
Кандидат Сања Матић у досадашњем научноистарживачком раду има публикована 1 рад категорије М50 на једном од
водећих светских језика. Сања Матић нема педагошко искуство.

V МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У
ЗВАЊЕ СВАКОГ КАНДИДАТА ПОЈЕДИНАЧНО
Кандидат др сци мед. Дејана Ружић Зечевић испуњава све услове за избор у звање истраживач-сарадник предвиђене Законом
о високом образовању, Законом о научно-истраживачкој делатности и Статутом Факултета медицинских наука Универзитета
у Крагујевцу: на основним студијама има просечну оцену вишу од 8 (осам), одбранила је докторску дисертацију (доктор
медицинских наука), има објављене рецензиране научне радове у часописима категорије М20 и М50 и има значајно
педагошко искуство.
Кандидат Сања Матић не испуњава услове за избор у звање истраживач-сарадник предвиђене Законом о високом
образовању, Законом о научно-истраживачкој делатности и Статутом Факултета медицинских наука Универзитета у
Крагујевцу: завршила је Интегрисане академске студије фармације Факултета медицинских наука, тако да не испуњава
конкурсом тражени услов (завршен Медицински факултет) за избор истраживача сарадника. Студент је друге године
докторских студија, нема положен усмени докторски испит, нити пријављену тему докторске дисертације и нема педагошко
искуство. Нема публикованих радова категорије М20, као ни 3 рада категорије М52 (у једном први аутор) из уже научне
области за коју се бира.
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 Наставно-научном већу Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу да у звање
истраживач- сарадник изабере др Дејану Ружић Зечевић, јер испуњава све Законом и Статутом предвиђене услове.
ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ

_____________________________________________________________
Проф. др Драган Миловановић, редовни професор за ужу научну област Фармакологију и токсикологију, Факултет
медицинских наука, Универзитета у Крагујевцу, председник

_____________________________________________________________
Проф. др Слободан Јанковић, редовни професор за уже научне области Фармакологија и токсикологија и Клиничка
фармација, Факултет медицинских наука, Универзитета у Крагујевцу, члан

_____________________________________________________________
Доц. др Марина Костић, доцент за ужу научну област Фармакологија и токсикологија, Факултет 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-САРАДНИК
Др сци др Дејана Ружић Зечевић
УСЛОВИ ПРЕМА ЗАКОНУ О НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ
Остварено

Испуњава услов

8.64

ДА

Доктор медицинских
наука

ДА

7 М20, 5 M52

ДА

Остварено

Испуњава услов

8.64

ДА

Доктор медицинских
наука

ДА

Да

ДА

5 M52/1

ДА

7 M20

ДА

Остварено

Испуњава услов

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

9.48

ДА

Студент докторских академских студија (пријављена
тема докторске дисертације)

Нe

НЕ

1 M51

ДА

Остварено

Испуњава услов

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

9.48

ДА

Студент треће године докторских академских
студија са остварених 120 ЕСПБ

Нe

НЕ

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

Студент докторских академских студија (пријављена
тема докторске дисертације)
Радови публиковани у часописима са рецензијом

УСЛОВИ ПРЕМА СТАТУТУ ФАКУЛТЕТА
1.

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

Обавезни услови

Студент треће године докторских академских
студија са остварених 120 ЕСПБ
Смисао за наставни рад
(педагошко искуство)

2.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ

Алтернативни
обавезни услови
(један од)

3 рада категорије М52 (у једном први аутор) из уже
научне области за коју се бира
1 рад категорије М20
ИСТРАЖИВАЧ-САРАДНИК
Сања Матић, магистар фармације

УСЛОВИ ПРЕМА ЗАКОНУ О НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ

Обавезни услови

Радови публиковани у часописима са рецензијом
УСЛОВИ ПРЕМА СТАТУТУ ФАКУЛТЕТА
1.

ОПШТИ УСЛОВИ

Обавезни услови

6

Смисао за наставни рад
(педагошко искуство)
2.

Нe

НЕ

1 М51/0

НЕ

0 M20

НЕ

ПОСЕБНИ УСЛОВИ

Алтернативни
обавезни услови
(један од)

3 рада категорије М52 (у једном први аутор) из уже
научне области за коју се бира
1 рад категорије М20
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