НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ
ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
Комисија за припрему извештаја у саставу:
1. Проф. др Слободан Милисављевић, редовни професор за ужу научну област Хирургија,
Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, председник
2. Доц. др Радивоје Николић, доцент за ужу научну област Хирургија, Факултета
медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, члан
3. Доц. др Срђан Нинковић, доцент за ужу научну област Хирургија, Факултета
медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, члан
изабрана одлуком Наставно-научног већа Факултета медицинских наука у Крагујевцу броj
01-15595/14-2 од 28.12.2016. године, размотрила је пријаве на конкурс за избор истраживача
сарадника за ужу научну област Хирургија објављен у огласним новинама ˝Послови˝ од
04.01.2017. године.
На основу увида у конкурсну документацију, Комисија доноси следећи
ИЗВЕШТАЈ
На расписани конкурс за истраживача сарадника пријавила су се три (3) кандидата:
1. Др Марко Петровић
2. Др Војин Ковачевић
3. Др Никола Продановић
Од пријављених кандидата, само један испуњава услове за избор предвиђене Законом о
високом образовању, Законом о научно-истраживачкој делатности и Статутом Факултета
медицинских наука Универзитета у Крагујевцу.

КАНДИДАТ 1: Др Марко Петровић
1. Биографски подаци

Др Марко Петровић је рођен је 21.03.1984. у Аранђеловцу. Медицинску школа
Сестре Нинковић у Крагујевцу је завршио 2003. год. као ђак генерације. Медицински
факултет Универзитета у Крагујевцу је уписао 2003. год а дипломирао је 2009. год. као
најбољи дипломац са просечном оценом 9,89 ( девет и 89/100) након 5 година и 9 месеци
студирања. Четврту годину студија завршава на Медицинском факултету Универзитета
Аlbert-Сzent Gyorgyi у Сегедину, Мађарска. У току студија сваке године је похваљиван
као студент са највећом просечном оценом. Докторске академске студије на Факултету
медицинских наука, Универзитета у Крагујевцу, смер Клиничка и експериментална
хирургија уписује школске 2009/2010. год. Положио је усмени докторски испит 2011. год.
са оценом 10 (десет) а у току је пријава теме докторске дисертације. Од маја 2011. год.
ангажован је као сарадник у настави за ужу научну област Хирургија а од 2014 као
истраживач сарадник за ужу научну област Хирургија. Од 01.08.2012. год. ради као
клинички лекар у Центру за неурохирургију, Клиничког центра у Крагујевцу. У априлу
2013. год је уписао специјалистичке студије из неурохирургије на Медицинском
факултету Универзитета у Београду. Био је учесник јуниор пројекта у оквиру
макропројекта Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу ,,Анализа
фактора који доприносе настанку компликација и/или смртном исходу код
политрауматизованих пацијената“.
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. Janićijević Petrović M, Šarenac T, Srećković S, Petrović M, Vulović D, Janićijević K.
Evaluation of the patients with Grave’s ophthalmopathy after corticosteroids treatment.
Војносанитетски преглед, 2012; 69(3): 249-252. (М23-3 бода)
2.2.2. Janićijević Petrović M, Šarenac T, Petrović M, Vulović D, Janićijević K. Cyclocryotherapy in
neovascular glaucoma treatment. Med. Glas. Ljek. Komore Zeničko-doboj kantona, 2012; 9(1): 106108. (М23-3 бода)
2.2.3. Janićijević Petrović M, Šarenac T, Srećković S, Janićijević K, Petrović K, Vulović D.
Klinička procena znakova i simptoma Grejvsove oftalmopatije. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo,
2012; 140 (11-12): 694-698. (М23-3 бода)
2.2.4. Janićijević Petrović M, Šarenac Vulović T, Vulović D, Janićijević K, Petrović M, Vujić D.
Cataract surgery in patients with ocular pseudoexpholiation. Ann. Ital. Chir, 2013; 84:611-615.
(M23-3 бода)
2.2.5. Pesovic JP, Milosevic BZ, Canovic DS, Cvetković АM, Milosavljevic МZ, Jevdjic ЈD,
Pavlovic MD, Petrovic MD. Cancer of ectopic parathyroid gland presentation of the disease with a

case report. International Journal of Clinical and experimental medicine, 2013; 6(3): 227-230. (M233 бода)
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):
2.5.2 Janićijević-Petrović M, Janićijević K, Petrović M, Popović A. Efekti intra i postoperativne
primene steroidnih injekcija kod operacije pterigijuma. Timočki medicinski glasnik, 2014; 39(1): 1419 . (M52-1,5 бод)
2.5.2 Janićijević-Petrović M, Šarenac-Vulović Ta, Janićijević K, Petrović M. Epidemiology Study of
Contusion Eye. Pons Med Ј 2014; 11(2):43-47 (M52-1,5 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
Др Марко Петровић до сада је објавио укупно 7 публикацијa, од тога 5 радова у
научним часописима међународног значаја који су на SCI листи категорије М20 (5 радова
категорије М23), као и два рада категорије М52. На основу до сада објављених радова има
укупно 18 бодова. У току је припрема пријаве теме докторске дисертације. Др Марко
Петровић има значајно педагошко искуство, ангажован је на Факултету медицинских
наука Универзитета у Крагујевцу, од 2011. године као сарадник у настави на предмету
Хирургија. Учествовао је у извођењу наставних процеса на предметима Хирургија 1 и
Хирургија 2, Хирургија стручна пракса, као и Ургентна стања у медицини у оквиру
студијког програма Интегрисане академске студије медицине. Учествовао је у реализацији
наставног процеса и на студијским програмима Интегрисане академске студије
стоматологије и Основне струковне студије.
4. Мишљење о испуњености осталих услова за рад прописаних Законом о високом
образовању Статутом Факултета медицинских наука
Кандидат др Марко Петровић не 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: има
просечну оцену већу од осам, студент је Академских докторских студија и публиковане
радове у часописима међународног значаја, али још увек нема пријављену тему докторске
дисертације.
КАНДИДАТ 2: Др Војин Ковачевић

1.

Биографски подаци

Др Војин Ковачевић je рођен 21.03.1982. године у Крагујевцу. Основну школу и
Прву крагујевачку гимназију је завршио у Крагујевцу. Медицински факултет,
Универзитета у Крагујевцу је уписао школске 2001/2002 године (основне студије
медицине, доктор медицине), а на истом је дипломирао у фебруару 2008. године са
просечном оценом 9,37.
Током основних студија више пута је био награђиван као један од најбољих
студената на години студија и као jeдан од најбољих апсолвената генерације. Као студент
демонстратор помагао је у извођењу наставе на предмету Клиничка биохемија током две
школске године (2003/04 и 2004/05), а две године је био и председник Центра за научноистраживачки рад студената. Учествовао је на више конгреса са националним и
међународним значајем. Почев од 01. јуна 2009. године је у сталном радном односу, као
клинички лекар у Центру за неурохирургију, КЦ Крагујевац. Cпецијализацију из
неурохирургије је уписао октобра 2012. године на Медицинском факултету, Универзитета
у Беораду и тренутно похађа пету годину специјализације. Школске 2008/2009 године је
уписао Докторске академске студије на Медицинском факултету, Универзитета у
Крагујевцу, а усмени докторски испит је положио у априлу 2010. године.

У септембру 2016. године пријавио је докторску тезу под називом: ,,Анализа
разлика у клиничком току и исходу оперативног лечења пацијената оболелих услед
лумбалне дискус херније након стандардне и микродискектомије“ Од школске 2011/12 је
ангажован у извођењу наставе на Факултету медицинских наука, Унверзитета у
Крагујевцу на предмету Хирургија као сарадник у настави. Придружени је члан Удружења
неурохирурга Србије. Као члан Организационог одбора активно је учествовао у
организацији 12. Конгреса неурохирурга Србије. Био је учесник пројекта Министарства
науке Републике Србије (Молекулске, биохемијске и имунске анализе у дијагностици
тумора, бр. 175056) у својству спољног истраживача.

2.

Подаци о објављеним радовима

2.1.Монографије, монографске студије, тематски зборници,
картографске публикације међународног значаја (категорија M10)

лескикографске

и

2.1.1. нема
2.2.Радови објављени у научним часописима међународног значаја (категорија М20)
2.2.1. Peulić M*, Kovačević V*, Miletić Kovačević M, Grujičić D. To wait for a spontaneous
recovery of the third cranial nerve palsy occuring after the coiling of a PComA aneurysm or to
implement surgical treatment? А case report. Vojnosanitetski pregled, 2016. DOI:
10.2298/VSP160317235P (*jednaki prvi autori) (М23-3 бода)
2.3.Зборници међународних научних скупова (категорија М30):

2.3.1 Janković D, Tašković J, Kovačević V, Savić A, Baščarević V, Rasulić L. Early outcome in
patients with severe traumatic brain injury. Controversies in neurotraumatology, Novi Sad,
October 20-22, 2016.: 184. (М34-0,5 бодова)
2.3.2 Milanković I, Mijailović N, Peulić M, Kovačević V, Filipović N, Peulić A. Dijagnostika
lumbalne diskus hernije primenom uređaja za određivanje površinske raspodele pritiska stopala
na podlogu. 57th ETRAN Conference, Zlatibor, Serbia, June 3-6, 2013. (М33-1 бод)
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 Peulić M, Grujičić D, Milićević M, Nikolić R, Veljković M, Krstić LJ, Kovačević V,
Petrović M. Miksopapilarni ependimom filuma terminale-prikaz slučaja. Medicinski časopis
Kragujevac, 2014; 48(1): 44-47. (М52-1,5 бод)
2.5.2 Kovačević V, Peulić M, Nikolić R, Mijailović M, Lukić S, Miletić Kovačević M, Jeftić I.
Cerebralni vazospazam nakon subarahnoidalne hemoragije, mogućnosti i ishod lečenja. Pons,
2012; 10(1): 17-23. (М53-1 бод)
2.5.3. Peulić M, Vujadinović М, Kovačević V, Krstić Lj, Nikolić R, Veljković M. Ekstremna
propagacija germinoma pinealne regije u četvrtu moždanu komoru. Medicinski časopis, 2012;
46(2): 105-109. (М53-1 бод)
2.6.Зборници скупова националног значаја категорија (М60):
2.6.1. В. Ковачевић, Р. Николић, М. Вујадиновић, М. Вељковић, Љ. Крстић, М.
Тодосијевић, М. Петровић, Н. Јовановић, М. Пеулић. Реоперативно лечење лумбалне
дискус херније након микродисцектомије и класичне дисцектомије. Медицински Часопис
48 (1). 12. Конгрес неурохирурга Србије, 2014, стр.29. (М64-0,2бода)
2.6.2. М. Пеулић, Р. Николић, М. Вељковић, Љ. Крстић, В. Ковачевић, М. Петровић, Н.
Јовановић. Две године са експулзијом валвуле цисто-атријалног шанта. Медицински
Часопис 48 (1). 12. Конгрес неурохирурга Србије, 2014, стр. 28. (М64-0,2бода)
2.6.3. М. Пеулић, A. Пеулић, В. Ковачевић, Р. Николић, М. Вељковић, Љ. Крстић, М.
Тодосијевић, М. Петровић. Примена сензора притиска у дијагностици и праћењу ефекта
оператвиног лечења лумбалне дискус херније. Медицинкси Часопис 48(1). 12. Конгрес
неурохирурга Србије, 2014, стр.26. (М64-0,2бода)
2.6.4. М. Пеулић, Р. Николић, М. Вењковић, Љ. Крстић, Т. Стоиљковић, В. Ковачевић, М.
Петровић, Н. Јовановић. Решавање компликација након спонтане неанеуризматске
субарахноидалне хеморагије. Медицински Часопис 48(1). 12. Конгрес неурохирурга
Србије, 2014, стр.28. (М64-0,2бода)
2.6.5. М. Зарић, В. Ковачевић. Утицај статина на најатерогенију липопротеинску
фракцију холестерола; 48. Конгрес студената медицинских наука Србије са међународним
учешћем; Копаоник 2007., зборник сажетака, стр. 123 (М64-0,2бода)
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 Војин Ковачевић до сада је објавио укупно 11 публикација, од тога 1 рад у
научном часопису међународног значаја који је на SCI листи категорије М23, 2 рада на
скуповима међународног значаја категорије М30, 3 рада категорије М50 и 5 радова
категорије М64. На основу до сада објављених публикација има укупно 9 бодова.
Пријавио је тему докторске дисертације под називом ,,Анализа разлика у
клиничком току и исходу оперативног лечења пацијената оболелих услед лумбалне
дискус херније након стандардне и микродискектомије“. Др Војин Ковачевић има до сада
значајно педагошко искуство у раду са студентима као сарадник у настави од 2011. год.
4. Мишљење о испуњености осталих услова за рад прописаних Законом о високом
образовању Статутом Факултета медицинских наука
Кандидат Др Војин Ковачевић 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: има
просечну оцену већу од осам, студент је Академских докторских студија, има пријављену
тему докторске дисертације и публикован рад у часопису међународног значаја категорије
М20.
КАНДИДАТ 3: Др Никола Продановић
1. Биографски подаци
Др Никола Продановић је рођен 22.06.1985. године у Крагујевцу. Основну и
средњу школу (Медицински школа "Сестре Нинковић") је завршио у Крагујевцу. 2004.
године уписао Медицински факултет у Крагујевцу, а 2010. године је дипломирао са
просечном оценом 8,45. Укупна дужина студирања износи 6 година и 1 месец. Након
завршеног студирања обавио је обавезни лекарски стаж и положио стручни испит.
Школске 2016/17 уписао је поново трећу годину Докторских академских студија на
Факултету медицинских наука у Крагујевцу, изборно подручје Клиничка и
експериментална хирургија. Усмени докторски испит положио је 04.10.2013. са оценом 9
(девет). У периоду од 01.09.2011. до 01.08.2012. године ангажован као волонтер на
стручном усавршавању из области урологије у Центру за урологију, Клинике за урологију,
нефрологију и дијализу, КЦ Крагујевац. Од 01. 08.2012. године запослен је на Клиници за
ортопедију и трауматологију КЦ Крагујевац. 01.05.2013. започео је специјализацију из
ортопедске хирургије и трауматологије на Факултету медицинких наука у Крагујевцу. Од
01.12.2011. године ангажован као истраживач на макропројекту КЦ Крагујевац, у студији

“Анализа фактора који доприносе настанку компликација и/или смртном исходу код
политрауматизованих пацијената”. У периоду од 2013. до 2014. године учествовао као
коистражвач у клиничкој студији 3. фазе за процену ефикасности и безбедности употребе
комбинације аналгетика након елективне унилатералне тоталне артропластике кука.
Тренутно је координатор у клиничкој студији 2. фазе за испитивање ефикасности,
безбедности и подношљивости лека код испитаника са акутним преломом кука. Учесник
је бројних стручних семинара и симпозијума са едукативно научним карактером. 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. Stepanovic ZL, Milisavljevic SS, Prodanovic NS, Stahel PF. Open scapulothoracic
dissociation. J Trauma Acute Care Surg. 2015;79(4):698-700. (M21-8 бодова)
2.3.Зборници међународних научних скупова (категорија М30)
2.3.1. Ristić B, Stepanović Ž, Prodanović N, Prodović T. Faktori koji povećavaju intrahospitalni
mortalitet posle preloma kuka. Prvi kongres ortopeda i traumatologa BIH sa medjunarodnim
učešćem, Jahorina, 18.-20. Septembar 2014.: 10. (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. Prodanović N, Ristić B, Matić A, Petrović Savić S, Devdzić G. Gait analysis of patients
following totalcondylar knee arthroplasty. Acta chirurgica Iugoslavica 2015; 62(1): 27-31 (M51-2
бода)
2.5.2. Stojanović B, Spasic M, Radosavljevic I, Canovic D, Radovanovic D, Praznik I, Prodanovic
N, Milojevic A, Jelic I, Babic Z, Artinovic V, Grubor I, Nikolic Lj, Vucicevic K, Miljkovic J, Divjak
A, Stefanovic S, Jankovic S. Risk factors for development of acute necrotizing pancreatitis. Ser J Exp
Clin Res 2015; 16(2): 121-127 (M52-1,5 бод)
2.6.Зборници скупова националног значаја категорија (М60)

2.6.1. Prodanović N, Momirski M. Uticaj poremećaja vrednosti lipida na fagocitnu aktivnost
leukocita periferne krvi obolelih od dijabetes melitusa tip II. 48. Kongres biomedicnskih nauka sa
internacionalnim učešćem, Kopaonik, 2007; p303. (M64- 0,2 бода)
2.6.2. Momirski M, Prodanović N. Kvalitet glikoregulacije i parametri fagocitne aktivnosti leukocita
periferne krvi obolelih od dijabetes melitusa tip II. 48. Kongres studenata biomedicinskih nauka sa
internacionalnim učešćem, Kopaonik 2007; p303.(M64-0,2 бода)
2.6.3. Prodanović N, Teči I. Lipidni profil u STEMI bolesnika sa i bez dijabetes melitusa. 51.
Kongres studenata biomedicinskih nauka sa internacionalnim učešćem, Ohrid 2010. (M64-0,2 бода)
2.6.4. Teči I, Prodanović N. Totalna artroplastika kolena indikacije i rane komplikacije. 51. kongres
studenata biomedicinskih nauka sa internacionalnim učešćem, Ohrid 2010; p114. (M64-0,2 бода)
2.6.5. Stepanović Ž, Ristić B, Doderović P, Milojević I, Prodanović N. Lom Gama klina treće
generacije-prikaz slučaja. Treći kongres Srpske traumatološke asocijacije, Vrnjačka Banja, 2013;
p22. (M64-0,2 бода)
2.6.6. Petrović Savić S, Devedzić G, Matić A, Prodanović N, Ristić B. Određivanje parametara hoda
pomoću video zapisa standardnom digitalnom kamerom. Četvrti kongres Srpske traumatološke
asocijacije, Vrnjačka Banja 2015; p59. (M64-0,2 бода)
2.6.7. Stepanović Ž, Ristić B, Đoković N, Doderović P, Milojević I, Prodanović N. Neuspeh u
lečenju Gama klinom treće generacije. 38. Oktobarski zdravstveni dani, Medicinski časopis 2013;
47(Sup1): 32. (M64-0,2 бодa)
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 Никола Продановић до сада је објавио укупно 11 публикација, од тога један рад
категорије М21, један рад категорије М34, два рада категорије М50 и 7 радова категорије
М64. На основу до сада објављених публикација има 13,3 бода. До сада нема педагошког
искуства.

4. Мишљење о исуњености осталих услова за рад прописаних Законом о високом
образовању Статутом Факултета медицинских наука
Кандидат др Никола Продановић не испуњава све услове за избор у звање
истраживач сарадник у настави предвиђене Законом о високом образовању, Законом о
научно-истраживачкој делатности и Статутом Факултета медицинских наука: има
просечну оцену већу од осам, студент је Академских докторских студија и публиковане
радове у часописима међународног значаја, али још увек нема пријављену тему докторске
дисертације.

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, од пријављена три кандидата само један
кандидат испуњава услове за избор у звање истраживача сарадника, и то: др Војин
Ковачевић.
На основу прегледане конкурсне документације, као и на основу личног увида
сваког члана комисије у досадашњи научно-истраживачки, стручни и професионални
допринос пријављених кандидата, Комисија са изузетним задовољством предлаже
Наставно-научном већу да изабере др Војина Ковачевића у звање истраживача-сарадника,
јер испуњава све Законом и Статутом предвиђене услове.

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ
1. Проф. др Слободан Милисављевић, редовни професор за ужу научну област Хирургија
Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, председник
_________________________________________
2. Доц. др Радивоје Николић, доцент за ужу научну област Хирургија Факултета
медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, члан

_________________________________________

3. Доц. др Срђан Нинковић, доцент за ужу научну област Хирургија Факултета
медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, члан

_________________________________________
У Крагујецу, 17.02.2017.

УПОРЕДНА ТАБЕЛА ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА

Име и презиме
Просечна оцена
Уписане академске
докторске студије
или специјалистичке
студије
Дужина студирања
Испуњени законски
услови
Пријављена тема
докторске
дисертације
Одбрањена
докторска теза
Положен усмени
докторантски
испит/одбрањен
магистарски рад
Број бодова на
основу објављених
радова
Педагошко искуство
Уже научно подручје
Остало

Др Марко
Петровић
9,89

Др Војин
Ковачевић
9,37

Др Никола
Продановић
8,45

Да

Да

Да

5 година и 9
месеци

6 година и 4
месеца

6 година и 1
месец

Не

Да

Не

Не

Да

Не

Не

Не

Не

Да

Да

Да

18

9

13,2

Да

Да

Не

Да
Учешће на
научним
пројектима,
научно
истраживачки
рад

Да
Учешће на
научним
пројектима,
научно
истраживачки
рад

Да
Учешће на
научним
пројектима,
научно
истраживачки
рад

