ДЕКАНУ
ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ
Комисија за припрему извештаја у саставу:
1. проф. др Јанко Ђурић, ванредни професор за ужу научну област Гинекологија и
акушерство Факултета медицинских наука у Крагујевцу, председник
2. доц. др Александра Димитријевић, доцент за ужу научну област Гинекологија и
акушерство Факултета медицинских наука у Крагујевцу, члан и
3. доц. др Марија Шорак, доцент за ужу научну област Гинекологија и акушерство
Факултета медицинских наука у Крагујевцу, члан
изабрана одлуком Декана број 01-11964/10 од 16.11.2015. године, размотрила је пријаве на
конкурс за избор истраживача сарадника за ужу научну област Гинекологија и акушерство
објављен у новинама ,,Послови’’ од 28.10.2015. године.
На основу увида у конкурсну документацију, комисија доноси следећи
ИЗВЕШТАЈ
На расписани конкурс за истраживача сарадника за ужу научну област Гинекологија и
акушерство пријавило се 2 кандидата:
1. др Неда С. Арсенијевић
2. др Милица О. Пантић
Оба пријављена кандидати испуњавају услове за избор у звање истраживача сарадника
предвиђене Законом о високом образовању и Статутом Факултета медицинских наука у
Крагујевцу.

КАНДИДАТ 1 : др Неда С. Арсенијевић
1. Биографски подаци:
Др Неда С. Арсенијевић рођена је 15.03.1983. године у Крагујевцу где је завршила
основну школу и Прву крагујевачку гимназију. Медицински факултет у Крагујевцу
уписала је школске 2002/2003. године, а завршила 2009. године са просечном оценом 9,59.
Докторске академске студије уписала је школске 2009/2010. године на Факултету
медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, изборно подручје Онкологија. Познаје рад
на рачунару и говори енглески језик. Волонтирала је на Клиници за гинекологију и
акушерство Клиничког центра Крагујевац, а тренутно је запослена као сарадник у настави
за ужу научну област Гинекологија и акушерство. Током 2013. године била је ангажована
на пројекту ,, DILS’’ Министарства здравља. Студент је друге године специјалистичких
студија из Гинекологије и акушерства. Има положен усмени докторски испит, изборно
подручје Онкологија.

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(категоријаМ20)
2.2.1. Нема
2.3. Зборници међународних научних скупова (категорија М30)
2.3.1. Нема
2.4. Националне монографије, тематскизборници, 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. Neda Arsenijević, Tatjana Kastratović, Aleksandar Živanović, Janko Đurić, Marija Šorak.
Adeno sarcoma Mulleri associated with Tamoxifen use after breast cancer therapy-case report.
Serbian Journal of Experimental and Clinical Research DOI:10.1515/SJECR-2015-0045 (M521,5 бод)
2.6. Зборници скупова националног значаја (категорија М60)
2.6.1. N. Arsenijević, M. Šorak, A. Živanović, N.Arsenijević, S. Arsenijević, D. Baskić.
Ekspresija serumskih tumor markera kod karcinoma ovarijuma. Zbornik radova, 47. Kongres
studenata biomedicinskih nauka Srbije sa internacionalnim učešćem, Lepenski vir, 2006; 132.
(М 64-0,2 бода)
2.6.2. N. Arsenijević, A. Ranković,S. Metiljević, D. Bubanja. Lipidni profil u akutnom
koronarnom sindromu. Zbornik radova, 48. Kongres studenata biomedicinskih nauka Srbije sa
internacionalnim učešćem, Kopaonik, 2007; 122.
(М 64-0,2 бода)
2.6.3. J. Adžić, N. Arsenijević, T. Kastratović, A. Žunić. Učestalost maligniteta materice kod
pacijentkinja operisanih u GAK Kragujevac od 2011. do 2013. godine. 58. Ginekološkoakušerska nedelja, Beograd, 2014.
(М 64-0,2 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

3. Преглед и мишљење о досадашњем научном и педагошком раду кандидата
Кандидат др Неда С. Арсенијевић има објављен један рад у часописима националног
значаја и три рада у зборницима скупова националног значаја. Досадашњи научноистраживачки рад кандидата се вреднује са 2,1 бодова. Педагошко искуство је стекла
радећи као демонстратор на предмету Физиологија на Медицинском факултету у
Крагујевцу и као стручни сарадник током протекле две школске године где активно
учествује у реализацији наставног процеса на три студијска програма: Интегрисане
академске студије медицине, Интегрисане академске студије фармације и Основне
струковне студије
4. Мишљење о испуњености осталих услова за рад прописаних Законом о високом
образовању и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу
Кандидат др Неда С. Арсенијевић испуњава услове за избор у звање истраживач сарадник
предвиђене Законом о високом образовању и Статутом Факултета медицинских наука:
има просечну оцену већу од осам и студент је академских докторских студија. Кандидат
се бави научноистраживачким радом и има објављене рецензиране научне радове.
КАНДИДАТ 2 : др Милица О. Пантић
1.Биографски подаци:
Др Милица О. Пантић рођена је 02.01.1990. године у Крагујевцу. Медицински факултет
у Крагујевцу уписала је школске 2009/2010. године, а завршила 10.07.2015. године са
просечном оценом 9,26. Докторске академске студије уписала је 2015/2016. године на
Факултету медицинских наука у Крагујевцу. Познаје рад на рачунару и говори енглески
и шпански језик, а познаје италијански и немачки језик.

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(категоријаМ20)
2.2.1. Нема
2.З. Зборници међународних научних скупова (категорија М30)
2.3.1. Нема
2.4. Националне монографије, тематскизборници, 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. Pejčić A, Pantić M. Analiza kvaliteta ishrane učenika završnog razreda osnovne i srednje
škole. Racionalna terapija 2014; 6(2); (M 53-1,0 бод)
2.6. Зборници скупова националног значаја (категорија М 60)
2.6.1. Pantić M. Analiza kvaliteta ishrane učenika završnog razreda osnovne škole. Zbornik
radova, 54. Kongres studenata biomedicinskih nauka Srbije sa internacionalnim učešćem,
Kopaonik, 2013; 96. (М 64-0,2 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

3. Преглед и мишљење о досадашњем научном и педагошком раду кандидата
Кандидат др Милица О. Пантић има објављен један рад у часописима националног
значаја и један рад у зборницима скупова националног значаја. Досадашњи научноистраживачки рад кандидата се вреднује са 1,2 бодова. Нема педагошко искуство.
4. Мишљење о испуњености осталих услова за рад прописаних Законом о високом
образовању и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу
Кандидат др Милица О. Пантић испуњава услове за избор у звање истраживач-сарадник
предвиђене Законом о високом образовању и Статутом Факултета медицинских наука:
има просечну оцену већу од осам и студент је академских докторских студија. Кандидат
се бави научноистраживачким радом и има објављене рецензиране научне радове

ЗАКЉУЧАК
На основу свих наведених чињеница, Комисија је закључила да према Закону о
високом образовању и Статуту Факултета медицинских наука у Kрагујевцу, од
пријављена два кандидата, оба испуњавају услове конкурса.
На основу конкурсне документације пријављених кандидата, комисија је
закључила да би најповољнији кандидат за избор у звање истраживач сарадник била др
Неда С. Арсенијевић која је тренутно сарадник у настави за ужу научну област
Гинекологија и акушерство. Истакла се као волонтер на Клиници за гинекологију и
акушерство. Има педагошко искуство које је драгоцено у раду са студентима и које је
потребно за избор на местоистраживач сарадник . Има искуства у писању научних радова
што показује број радова објављених на студентским конгресима где је кандидат први
аутор. Комисија предлаже Декану Факултета медицинских наука да др Неду С.
Арсенијевић изабере за истраживача сарадника пошто испуњава све Законом и Статутом
прописане услове.

у Крагујевцу
датум 01.12.2015.године

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ
1. Проф. др Јанко Ђурић - председник, ванредни професор за ужу научну област
Гинекологија и акушерство Факултета медицинских наука у Крагујевцу
________________________________
2. Доц. др Александра Димитријевић - члан, доцент за ужу научну област
Гинекологија и акушерство Факултета медицинских наука у Крагујевцу

_________________________________
3. Доц. др Марија Шорак - члан, доцент за ужу научну област Гинекологија и
акушерство Факултета медицинских наука у Крагујевцу

______________________________

Упоредна табела пријављених кандидата
Име и презиме

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

Др Неда Арсенијевић
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
9,59

Др Милица Пантић

9,26

Трећа година докторских Прва година докторских
студија
студија
Друга година
специјалистичких студија
7 година
5 година и 9 месеци
ДА
ДОПУНСКИ УСЛОВИ
НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

2,1

1,2

ДА
Онкологија

НЕ
/

