ДЕКАНУ
ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ

Комисија за припрему извештаја у саставу:

1. проф. др Ивана Живановић-Мачужић, ванредни професор за ужу научну област
Анатомија Факултета медицинских наука у Крагујевцу, председник
2. проф. др Дејан Јеремић, ванредни професор за ужу научну област Анатомија
Факултета медицинских наука у Крагујевцу, члан
3. доц. др Добривоје Стојадиновић, доцент за ужу научну област Анатомија
Факултета медицинских наука у Крагујевцу, члан
,

изабрана одлуком Декана Факултета медицинских наука у Крагујевцу броj 01-11977 од
16.11.2015. године, размотрила је пријаве на конкурс за избор сарадника у настави за ужу
научну област Анатомија објављен у новинама „Послови“ од 28.10.2015. године.
На основу увида у конкурсну документацију, Комисија доноси следећи

ИЗВЕШТАЈ

На расписани конкурс за сарадника у настави пријавило је се 6 кандидата:
1. др Милош Минић
2. др Валентина Опанчина
3. др Милица Пантић
4. др Марија Живковић-Радојевић

5. др Марко Маринковић
6. др Јасмина Митровић

Од пријављених 6 кандидата, 2 кандидата, др Марко Маринковић и др Јасмина Митровић
не испуњавају услове за избор предвиђене Законом о високом образовању и Статутом
Факултета медицинских наука у Крагујевцу, с обзиром да у конкурсној документацији
нису приложили потврду о уписаним докторским студијама.

КАНДИДАТ 1: др Милош Минић

1. Биографски подаци
Милош Минић, доктор медицине, рођен је 30.03.1986. године у Новом Пазару.
Основну школу завршио је као носилац дипломе "Вук Караџић". Гимназију је завршио као
ученик генерације. Медицински факултет у Крагујевцу је уписао школске 2005/2006.
године, где је и дипломирао 05.06.2012. године са просечном оценом 9,87. Укупна дужина
студирања износи 6 година и 8 месеци. Школске 2015/16. године, уписаo је другу годину
Докторских академских студија на Факултету медицинских наука у Крагујевцу.
Од 2013. до јануара 2015. године волонтирао је у Клиници за општу хирургију и
Центру за урологију, КЦ Крагујевац. Од 4. јануара 2015. године запослен је као сарадник у
настави на предмету Анатомија на Факултету медицинских наука у Крагујевцу.
Говори енглески и немачки језик и познаје рад на рачунару (рачунарски језици и
интернет).

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. 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 Милоша Минића нема података о научно истраживачком раду и објављеним научним радовима. Од 4. јануара 2015. године запослен
је као сарадник у настави за ужу научну област Анатомија на Факултету медицинских
наука у Крагујевцу.

4. Мишљење о исуњености осталих услова за рад прописаних Законом о високом
образовању Статутом Факултета медицинских наука

Кандидат др Милош Минић, испуњава све остале услове за избор у звање сарадник у
настави предвиђене Законом о високом образовању и Статутом Факултета медицинских
наука: има просечну оцену већу од осам и студент је Академских докторских студија.

КАНДИДАТ 2: др Валентина Опанчина

1. Биографски подаци:
Валентина Опанчина, доктор медицине, рођена је 03.12.1989. године у Крагујевцу.
Основну школу и Прву крагујевачку гимназију завршила је у Крагујевцу као носилац
дипломе "Вук Караџић". Медицински факултет Универзитета у Крагујевцу уписала је
школске 2008/2009. године, где је и дипломирала 11.07.2014. године са просечном оценом
9,81. Укупна дужина студирања износи 5 година и 9 месеци. Школске 2014/15. године,
уписала је прву годину Докторских академских студија на Факултету медицинских наука у
Крагујевцу.
У току студија школске 2009/2010. и 2010/2011. била је ангажована као студент
демонстратор на предмету Хистологија са ембриологијом.
Добитник бројних награда и признања у току школовања, попут награда за најбољег
студента генерације Факултета медицинских наука у Крагујевцау и награде Српског
лекарског друштва за најбољег дипломираног студента.
У оквиру програма студентске размене, у августу 2013. године боравила на
Универзитетској клиници Јохан Волфганг Гете у Франкфурту (Немачка).
Говори енглески, немачки, шпански и руски језик, познаје рад на рачунару (Microsoft
Office, SPSS, интернет).

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. 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 Валентине Опанчине нема података о научно истраживачком раду и објављеним научним радовима. Педагошко искуство: 2 школске
године демонстратор на предмету Хистологија са ембриологијом.

4. Мишљење о исуњености осталих услова за рад прописаних Законом о високом
образовању Статутом Факултета медицинских наука

Кандидат др Валентина Опанчина, испуњава све остале услове за избор у звање
сарадник у настави предвиђене Законом о високом образовању и Статутом Факултета
медицинских наука: има просечну оцену већу од осам и студент је Академских докторских
студија.

КАНДИДАТ 3: др Милица Пантић

1. Биографски подаци:
Милица Пантић, доктор медицине, рођена је 02.01.1990. године у Крагујевцу.
Медицински факултет Универзитета у Крагујевцу уписала је школске 2009/2010. године, а
завршила 10.07.2015. године са просечном оценом 9,26 (дужина студирања 5 година и 9
месеци). Школске 2015/2016. године уписала је Докторске академске студије на Факултету
медицинских наука у Крагујевцу. Учествовала је на 54. Конгресу студената
биомедицинских наука Србије са интернационалним учешћем 2013. године на Копаонику.
Завршила је курс под називом „Фармакотерапијски приступ у лечењу уринарних и
респираторних инфекција“ организован од стране Комитета за међународну сарадњу
студената медицине (IFMSA-Serbia, Локални комитет Крагујевац) у јануару 2015. године.
Носилац је „ALS provider course“ и „BLS/AED provider course“ сертификата
Ресусцитационог Савета Србије.
Говори енглески, шпански, немачки и италијански језик, познаје рад на рачунару
(Microsoft Office, SPSS, интернет).

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. 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. Pejčić A, Pantić M. Analiza kvaliteta ishrane učenika završnog razreda osnovne i
srednje škole. Racionalna terapija 2014; 6(2): 1-10.
М53 = 1 бод
2.6. Зборници скупова националног значаја категорија (М60)
2.6.1. Pantić M. Analiza kvaliteta ishrane učenika završnog razreda osnovne škole.
54. Kongres studenata biomedicinskih nauka Srbije sa internacionalnim učešćem
Knjiga sažetaka. Kopaonik, Srbija, 28.04.-02.05.2013. godine; 96 М64=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
Кандидат др Милица Пантић у досадашњем научно-истраживачком раду има
објављен 1 рад у домаћем часопису категорије М53 и 1 рад у зборнику националног
научног скупа (М64), чиме је укупно остварио 1,2 бода. Кандидат не поседује претходно
педагошко искуство.

4. Мишљење о исуњености осталих услова за рад прописаних Законом о високом
образовању Статутом Факултета медицинских наука

Кандидат др Милица Пантић, испуњава све остале услове за избор у звање
сарадник у настави предвиђене Законом о високом образовању и Статутом Факултета
медицинских наука: има просечну оцену већу од осам и студент је Академских докторских
студија.

КАНДИДАТ 4: др Марија Живковић-Радојевић

1. Биографски подаци:
Кандидат др Марија Живковић-Радојевић, доктор медицине, рођена је 06.04.1987.
године у Крушевцу. Средњу медицинску школу је завршила у Крушевцу. Медицински
факултет у Крагујевцу је уписала школске 2006/07., а дипломирала је 21.07.2014. године са
просечном оценом 9,56. У периоду од 2009-2011. год. прекинула студирање из породичних
и личних разлога. Дужина студирања 7 година и 9 месеци. Обавезан лекарски стаж
обавила је у Дому здравља Крагујевац и КЦ Крагујевац у периоду од 22.08.201421.02.2015. године. Школске 2015/16. уписала је 2. годину Докторских академских студија
на Факултету медицинских наука у Крагујевцу, изборно подручје Клиничка и
експериментална фармакологија.
Школске 2013-2014. године постала
Министарства за омладину и спорт.

стипендиста

Фонда

за младе

таленте

Од 05.08.2015. ради као лекар волонтер у Центру за онкологију и радиологију у КЦ
Крагујевац на Одељењу радиотерапије.
Говори енглески и италијански језик (први ниво). Познаје рад на рачунару (Microsoft
Windows, Microsoft Office, интернет).

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. 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 Марије Живковић-Радојевић нема података о
научно - истраживачком раду и објављеним научним радовима. Кандидат не поседује
претходно педагошко искуство.

4. Мишљење о исуњености осталих услова за рад прописаних Законом о високом
образовању Статутом Факултета медицинских наука

Кандидат др Марија Живковић-Радојевић, испуњава све остале услове за избор у
звање сарадник у настави предвиђене Законом о високом образовању и Статутом
Факултета медицинских наука: има просечну оцену већу од осам и студент је Академских
докторских студија.

КАНДИДАТ 5: др Марко Маринковић

1. Биографски подаци
Марко Маринковић, доктор медицине, рођен је 09.04.1988. године у Скопљу.
Школске 2006/2007. године, уписао је Медицински факултет Универзитета у Приштини са
привременим седиштем у Косовској Митровици, где је и дипломирао 09.07.2013. године са
просечном оценом 9,17. Укупна дужина студирања износи 6 година и 9 месеци. Школске
2014./2015. године, уписаo је Докторске академске студије на Медицинскoм факултету
Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици *. У току
студирања учествовао је на два Конгреса студената биомедицинских наука са
међународним учешћем, као коаутор два студентска рада **. (кандидат у документацији
није приложио потврде о учешћу на студентским конгресима, као ни копије наведених
студентских научних радова). Током студија био је веома активан на клиничким
предметима, међу којима посебно на Оториноларингологији, према којој је развио посебан
афинитет. Добитник је Плакете “Истакнути студент” 2009. године поводом обележавања
40 година факултета.
Након обављеног приправничког стажа, од јула 2014. године активан је као
волонтер у Здравственом Центру Гњилане, где ради са лекарима различитих
специјалности.
Говори енглески језик и познаје рад на рачунару (MS Office, SPSS statistics).
* Податак из биографије кандидата; у конкурсној документацији није приложена потврда о уписаним
докторским студијама; достављена је само копија индекса
** Податак из биографије кандидата; у конкурсној документацији нису приложене потврде о учешћу на
студентским конгресима, као ни копије наведених студентских научних радова

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. 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
Кандидат др Марко Маринковић у својој биографији наводи 2 рада са студентских
конгреса, за које није доставиo адекватну и валидну документацију, сходно чему је у
досадашњем научно-истраживачком раду оствариo 0 бодова. Кандидат не поседује
претходно педагошко искуство.

4. Мишљење о исуњености осталих услова за рад прописаних Законом о високом
образовању Статутом Факултета медицинских наука

Кандидат др Марко Маринковић, не испуњава услове за избор сарадника у настави
предвиђене Законом о високом образовању и Статутом Факултета медицинских наука у
Крагујевцу, с обзиром да у конкурсној документацији није приложио потврду о уписаним
докторским студијама.

КАНДИДАТ 6: др Јасмина Митровић

1. Биографски подаци:
Јасмина Митровић, доктор медицине, рођена је у Приштини 30.06.1988. године.
Основну и средњу школу завршила је у Косовској Митровици са одличним успехом.
Медицински факултет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
уписала је школске 2007/2008. године и завршила 11.07.2014. године са просечном оценом
9,28. Укупна дужина студирања износи 6 година и 9 месеци. Школске 2014/2015. године
уписала је Докторске академске студије на Медицинском факултету у Приштини са
привременим седиштем у Косовској Митровици*. Од 18.03.2015. године волонтер је у
Здравственом центру Косовска Митровица. Током студирања била је учесник на 52, 53 и
54. Конгресу биомедицинских наука са интернационалним учешћем **.
Говори енглески језик, познаје рад на рачунару (Microsoft Office, SPSS, интернет).
* Податак из биографије кандидата; у конкурсној документацији није приложена потврда о уписаним
докторским студијама.
** Податак из биографије кандидата; у конкурсној документацији нису приложене потврде о учешћу на
студентским конгресима, као ни копије наведених студентских научних радова

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. 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
Кандидат др Јасмина Митровић, у својој биографији наводи 5 радова са
студентских конгреса, за које није доставила адекватну и валидну документацију, сходно
чему је у досадашњем научно-истраживачком раду остварила 0 бодова. Кандидат не
поседује претходно педагошко искуство.

4. Мишљење о исуњености осталих услова за рад прописаних Законом о високом
образовању Статутом Факултета медицинских наука

Кандидат др Јасмина Митровић, не испуњава услове за избор сарадника у настави
предвиђене Законом о високом образовању и Статутом Факултета медицинских наука у
Крагујевцу, с обзиром да у конкурсној документацији није приложила потврду о уписаним
докторским студијама.

ЗАКЉУЧАК

На основу свих наведених чињеница, Комисија је закључила да према Закону о
високом образовању и Статуту Факултета медицинских наука у Крагујевцу, од
пријављених 6 кандидата, 4 кандидата испуњава услове за избор сарадника у настави, и то:
др Милош Минић, др Валентина Опанчина, др Милица Пантић и др Марија ЖивковићРадојевић.
На основу конкурсне документације пријављених кандидата, Комисија предлаже
Декану Факултета медицинских наука да изабере др Милоша Минића, досадашњег
сарадника у настави за ужу научну област Анатомија, јер испуњава све Законом и
Статутом предвиђене услове.
Предложени кандидат има предност у односу на остале кандидате који испуњавају
услове конкурса, због педагошког искуства и досадашњег усшешног рада на месту
сарадника у настави за ужу научну област Анатомија на Факултету медицинских наука у
Крагујевцу, у шта чланови Комисије имају увид.

У Крагујевцу ,

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ

22.12.2015. године

_______________________________________
проф. др Ивана Живановић-Мачужић,
ванредни професор за ужу научну област
Анатомија Факултета медицинских наука у
Крагујевцу, председник

_______________________________________
проф. др Дејан Јеремић,
ванредни професор за ужу научну област
Анатомија Факултета медицинских наука у
Крагујевцу, члан

______________________________________
доц. др Добривоје Стојадиновић,
доцент за ужу научну област Анатомија
Факултета медицинских наука у Крагујевцу,
члан

Упоредна табела пријављених кандидата

Име и презиме

др Милош
Минић

др Валентина
Опанчина

др Милица
Пантић

др Марија
ЖивковићРадојевић

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Просечна оцена
Уписане
академске
докторске
студије или
специјалистичке
студије

9,87

9,81

Испуњени
законски услови

9,56

ДА
ДА

ДА

ДА
II година

II година
Дужина
студирања

9,26

I година

6 година и 8
месеци

5 година и 9
месеци

5 година и 9
месеци

7 година и 9
месеци

ДА

ДА

ДА

ДА

ДОПУНСКИ УСЛОВИ
Одбрањена
докторска теза

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

Положен
усмени
докторантски
испит/ одбрањен
магистарски рад

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

/

/

1,2 бода

/

НЕ

НЕ

Број бодова на
основу
објављених
радова
Педагошко

ДА

ДА

искуство
сарадник у
настави за ужу
научну област
Анатомија

Уже научно
подручје

2 школ. год.
демонстратор
на предмету
Хистологија са
ембриологијом

Експериментална и
примењена
физиологија са
спортском
медицином

Клиничка и
експериментална
фармакологија

Остало

Име и презиме

др Марко Маринковић

др Јасмина Митровић

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Просечна оцена
Уписане
академске
докторске
студије или
специјалистичке
студије

Дужина
студирања

9, 17

9,28

НЕ

НЕ

(није приложена потврда
о уписаним докторским
студијама)

(није приложена потврда
о уписаним докторским
студијама)

6 година и 9 месеци

6 година и 9 месеци

Испуњени
законски услови

НЕ

НЕ

ДОПУНСКИ УСЛОВИ
Одбрањена
докторска теза

НЕ

Положен
усмени
докторантски
испит/ одбрањен
магистарски рад

НЕ

Број бодова на
основу
објављених
радова
Педагошко
искуство
Уже научно
подручје
Остало

НЕ

НЕ

/

/

(није достављена
валидна документација о
објављеним радовима)

(није достављена
валидна документација о
објављеним радовима)

НЕ

НЕ

