ДЕКАНУ
ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ
Комисија за припрему извештаја у саставу:
1. Доц. др Татјана Кањевац, доцент за ужу научну област Дечја и превентивна
стоматологија Факултета медицинских наука у Крагујевцу, председник
2. Доц. др Милица Поповић, доцент за ужу научну област Болести зуба и ендодонција
Факултета медицинских наука у Крагујевцу, члан
3. Проф. др Александра Лукић, редовни професор за ужу научну област Болести зуба и
ендодонција Факултета медицинских наука у Крагујевцу, члан

изабрана одлуком Декана Факултета медицинских наука у Крагујевцу броj 01-1265 од
12.02.2016. године, размотрила је пријаве на конкурс за избор сарадника у настави за ужу
научну област Болести зуба и ендодонција објављен у новинама „Послови“ од 03.02.2016.
године.
На основу увида у конкурсну документацију, Комисија доноси следећи
ИЗВЕШТАЈ
На расписани конкурс за сарадника у настави пријавило је се 8 (осам) кандидата:
1. Др Анђела Милојевић
2. Др Марија Милошевић
3. Др Александра Влашковић
4. Др Милош Папић
5. Др Милан Миљковић
6. Др Стефан Милановић
7. Др Јован Ракић
8. Др Миона Секулић
Сви пријављени кандидати испуњавају услове за избор предвиђене Законом о високом
образовању и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу.

КАНДИДАТ 1: Др Анђела Милојевић
1. Биографски подаци
Рођена је 16.09.1986. године у Крагујевцу где је завршила основну и средњу медицинску
школу, смер зубни техничар са одличним успехом. Стоматолошки факултет, Универзитета
у Београду је уписала школске 2005/2006. године, а дипломирала 2011. године са
просечном оценом 8,12. Након завршених студија, обавила је редовну стручну праксу на
Војномедицинској академији у Београду и положила стручни испит у марту 2013. године.
Школске 2012/2013. године уписала је прву годину Докторских академских студија на
Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, изборно подручје Клиничка и
експериментална фармакологија. Октобра 2014. године положила је усмени докторски
испит. Запослена је у Заводу за стоматологију, Крагујевац. Говори енглески језик и
оспособљена је за 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. 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. Stojanovic 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., Stefanovi S., Jankovic S. Risk factors
for development of acute necrotizing pancreatitis. Serbian Journal of Experimental
and Clinical Research 2015; 16(2): 121-7. M52 – 1,5 бод
2.5.2. Milojevic A., Jankovic S., Djonovic N., Stefanovic S., Artinovic V., Golijanin R.
Analysis of the costs of treating dry socket. Acta Stomatologica Naissi 2015. Није
достављен DOI број и број волумена у коме ће бити штампан.
2.5.3. Radosavljevic I., Milojevic A., Miljkovic J., Divjak A., Jelic I., Artinovic V.,
Spasic M., Stojanovic B., Canovic P., Jankovic S., Djordjevic N. Lack of prss1
and spink1 polymorphisms in Serbian acute pancreatitis patients. Serbian Journal
of Experimental and Clinical Research 2015; 16(3): 201-6. M52 – 1,5 бод
2.6.Зборници скупова националног значаја категорија (М60)
2.6.1. Milojević A, Golijanin R, Stefanović S. Troškovi lečenja alveolita u primarnoj
zdrastvenoj zaštiti. (poster prezentacija). IV nacionali kongres racionalne terapije
u medicini. Racionalna terapija 2014; 6(1): 63-64. М64 – 0,2 бода

2.6.2. Jakšić Gvozdić D., Milojević A., Milovanović J. Fuzija ili geminacija dijagnostička dilema. II Kongres dečije i preventivne stomatologije, Beograd,
2015; 45. М64 – 0,2 бода
2.6.3. Jakšić Gvozdić D., Pajović D., Stefanović S., Vidojević S., Milojević A.,
Milovanović J. Potencijalno znanje vaspitača u sprovođenju prevencije karijesa
ranog detinjstva. (poster prezentacija). XXXI simpozijum zdrastvenog vaspitanja u
stomatologiji, Zrenjenin, jun 2015. М64 – 0,2 бода
2.6.4. Milojević A., Jakšić Gvozdić D., Golijanin R. Učestalost alveolita na teritoriji
grada Kragujevca. 40. Oktobarski zdrastveni dani, srpskog lekarskog društva
okružna podružnica, Kragujevac. Medicinski časopis 2015; 49(1): 27-8. М64 – 0,2
бода
2.6.5. Gajić V., Milojević D., Rašković A., Milojević A., Banković D., Tončev G., Gajić
S. Holmsova skala stresa kao prediktor težine kliničke slike i stepena
preživljavanja kod pacijenata sa cerebrovaskularnim insultom. IX Kongres
urgentne medicine sa medjunarodnim učešćem, Subotica. ABC- časopis urgentne
medicine 2015; 15(1): 11. М64 – 0,2 бода
2.6.6. Rašković A., Milojević D., Gajić V., Milojević A., Tončev G., Rašković Z.,
Smailagić J. Uticaj aerozagađenja na cerebrovaskularne insulte. IX Kongres
urgentne medicine sa medjunarodnim učešćem, Subotica. ABC- časopis urgentne
medicine 2015; 15(1): 68. М64 – 0,2 бода
2.6.7. Milojević D., Gajić V., Rašković A., Milojević A., Tončev G., Smailagić J.
Biometerološki uticaj kao prediktor nastanka cerebrovaskularnog insulta. IX
Kongres urgentne medicine sa medjunarodnim učešćem, Subotica. ABC- časopis
urgentne medicine 2015; 15(1): 68. 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
Увидом у достављену документацију, др Анђела Милојевић у досадашњем научноистраживачком раду има објављена два рада у часописима националног значаја
(категорија М52), седам радова у зборницима скупова националног значаја (категорија
М64), и остварила је 4,4 бода. Нема педагошко радно искуство.
4. Мишљење о исуњености осталих услова за рад прописаних Законом о високом
образовању Статутом Факултета медицинских наука
Кандидат др Анђела Милојевић, 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 Марија Милошевић
1. Биографски подаци
Рођена је 06.07.1989. године у Крагујевцу. Завршила је Прву крагујевачку гимназију 2008.
године као носилац Вукове дипломе. Стоматолошки факултет у Београду уписала је 2008.
године и исти завршила 2012. године са просечном оценом 9,74. Награђена као најбољи
студент 1. године основних студија стоматологије 2008. године и као најбољи студент 5.
године основних студија стоматологије 2012. године. Била је стипендиста фонда
Драгослав Срејовић 2009/10. године и фонда Драгољуб Маринковић 2011/13. године. У
периоду 2012-13. била је стипендиста Фонда за младе таленте Републике Србије, а
тренутно је стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике
Србије. Студент је друге године академских докторских студија на Факултету
медицинских наука Универзитета у Крагујевцу. Била је члан истраживачке групе
ДенталНет Стоматолошког факултета у Београду. Након обављеног приправничког стажа
у Заводу за стоматологију, Крагујевац, положила је стручни испит. Говори енглески и
немачки језик. Познаје рад на рачунару.
2. Подаци о објављеним радовима
2.10. Монографије, монографске студије, тематски зборници, лескикографске и
картографске публикације међународног значаја (категорија M10)
2.10.1. Нема
2.11. Радови објављени у научним часописима међународног значаја (категорија М20)
2.11.1. Нема
2.12. Зборници међународних научних скупова (категорија М30)
2.12.1. Komlenić V, Tomić S, Milošević M, Manojlović D, Miletić V. Immediate
microshear bond strength of a universal adhesive to dentin. PER-IADR 2014:610
M34 - 0,5 бодова
2.13. Националне монографије, тематски зборници, лексикографске и картографске
публикације националног значаја; научни преводи и критичка издања грађе,
библиографске публикације (категорија М40)
2.13.1. Нема
2.14. Часописи националног значаја (категорија М50)
2.14.1. Нема
2.15. Зборници скупова националног значаја категорија (М60)
2.15.1. Aksić J, Milošević M. Učestalost pojave klinastih erozija kod studenata
Beogradskog univerziteta; 53. Kongres studenata biomedicinskih nauka Srbije,
2012: 399. М64 – 0,2 бода
2.15.2. Božić A, Milošević M. Uticaj organskog matriksa kompozitnih materijala na
sorpciju i rastvorljivost. 54. Kongres studenata biomedicinskih nauka Srbije,
2013:291. М64 – 0,2 бода
2.15.3. Milošević M. Stošić J. Veza glas-jonomera i dentina endodontski lečenih zuba u
zoni ulaza u kanal korena. 54. Kongres studenata biomedicinskih nauka Srbije,
2013:306. М64 – 0,2 бода
2.16. Магистарске и докторске тезе (категорија М70)
2.16.1. Нема
2.17. Техничка и развојна решења (категорија М80)
2.17.1. Нема

2.18. Патенти, ауторске изложбе, тестови (категорија М90)
2.18.1. Нема
3. Преглед и мишљење о досадашњем научном и педагошком раду кандидата
Увидом у достављену документацију, др Марија Милошевић у досадашњем
научно-истраживачком раду има објављен један рад у зборнику међународних научних
скупова (категорија М34) и три рада у зборницима скупова националног значаја
(категорија М64), и остварила је 1,1 бод. Нема педагошко радно искуство.
4. Мишљење о исуњености осталих услова за рад прописаних Законом о високом
образовању Статутом Факултета медицинских наука
Кандидат др Марија Милошевић, 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 или Специјалистичких студија.

КАНДИДАТ 3: др Александра Влашковић
1. Биографски подаци
Рођена је 28.02.1991. године у Крагујевцу. Завршила је Прву крагујевачку гимназију 2010.
године. Факултет медицинских наука у Крагујевцу, Интегрисане академске студије
стоматологије, уписала је 2010. године, а дипломирала 27.06.2015. године са просечном
оценом 9,41. Докторске академске студије на Факултету медицинских наука у Крагујевцу
уписала је школске 2015/2016. године. У зимском семестру 2015/2016. године била је
ангажована на студијском програму Интегрисаних академских студија стоматологије,
Факултет медицинских наука у Крагујевцу, на месту фацилитатора за ужу научну област
Ортопедија вилица. Чланица удружења ”Коло српских сестара” од 2013. године. Говори
енглески језик и познаје рад на рачунару. Учествовала је на курсу “Module 1” на
“Composites from GC”, Leuven 2015. год.

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
Увидом у достављену документацију, др Александра Влашковић у досадашњем
научно-истраживачком раду нема објављених радова. Има педагошко радно искуство као
фацилитатор у настави за ужу научну област Ортопедија вилица.

4. Мишљење о исуњености осталих услова за рад прописаних Законом о високом
образовању Статутом Факултета медицинских наука
Кандидат др Александра Влашковић, 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 Милош Папић
1. Биографски подаци
Рођен је 12.03.1992. године у Крагујевцу. Завршио је Медицинску школу са домом ученика
'''Сестре Нинковић'' у Крагујевцу, смер зубни техничар, 2010. године. Факултет
медицинских наука у Крагујевцу, Интегрисане академске студије стоматологије, уписао је
2010. додине, а дипломирао 2015. године са просечном оценом 9,55, као најбољи студент у
својој генерацији. Докторске академске студије на Факултету медицинских наука у
Крагујевцу уписао је школске 2015/2016. године. Више година био је добитник признања
за најбољег студента на студијском програму ,,Интегрисане академске студије
стоматологије“, на Факултету медицинских наука. Добитник је признања за најбољег
дипломца на студијском програму ,,Интегрисане академске студије стоматологије“, на
Факултету медицинских наука. Био је стипендиста Фонда за младе таленте Републике
Србије ,,Доситеја“, Министарства омладине и спорта, за школску 2014/2015. годину.
Говори енглески језик и познаје рад на рачунару. Тренутно обавља приправнички стаж у
Заводу за стоматологију, Крагујевац.

2. Подаци о објављеним радовима
2.10. Монографије, монографске студије, тематски зборници, лескикографске и
картографске публикације међународног значаја (категорија M10)
2.10.1. Нема
2.11. Радови објављени у научним часописима међународног значаја (категорија М20)
2.11.1. Нема
2.12. Зборници међународних научних скупова (категорија М30)
2.12.1. Нема
2.13. Националне монографије, тематски зборници, лексикографске и картографске
публикације националног значаја; научни преводи и критичка издања грађе,
библиографске публикације (категорија М40)
2.13.1. Нема
2.14. Часописи националног значаја (категорија М50)
2.14.1. Нема
2.15. Зборници скупова националног значаја категорија (М60)
2.15.1. Нема
2.16. Магистарске и докторске тезе (категорија М70)
2.16.1. Нема
2.17. Техничка и развојна решења (категорија М80)
2.17.1. Нема
2.18. Патенти, ауторске изложбе, тестови (категорија М90)
2.18.1. Нема

3. Преглед и мишљење о досадашњем научном и педагошком раду кандидата
Увидом у достављену документацију, др Милош Папић у досадашњем научноистраживачком раду нема објављених радова.
4. Мишљење о исуњености осталих услова за рад прописаних Законом о високом
образовању Статутом Факултета медицинских наука
Кандидат др Милош Папић, 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 или
Специјалистичких студија.

КАНДИДАТ 5: др Милан Миљковић
1. Биографски подаци
Рођен је 15.09.1989. године у Нишу. Завршио је Средњу медицинску школу у Лесковцу,
смер зубни техничар. Медицински факултет у Нишу, интегрисане студије стоматологије
уписао је 2008. а завршио 2014. године, са просечном оценом 9,16. Докторске академске
студије на Медицинском факултету у Нишу, смер стоматолошке науке, уписао је 2015.
године. Приправнички стаж у трајању од годину дана обавио је у Војној болници, Војномедицинском центру и Клиници за максилофацијалну хирургију у Нишу. Радио је као
стоматолог у гарнизонској амбуланти у Пожаревцу за време служења војног рока, у оквиру
школе за резервне официре.
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
Увидом у достављену документацију, др Милан Миљковић у досадашњем научноистраживачком раду нема објављених радова.
4. Мишљење о испуњености осталих услова за рад прописаних Законом о високом
образовању Статутом Факултета медицинских наука

Кандидат др Милан Миљковић, 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 6: др Стефан Милановић
1. Биографски подаци
Рођен је 31.07.1989. године у Крагујевцу. Завршио је ''Прву крагујевачку гимназију'' 2008.
године. Стоматолошки факултет у Београду уписао је 2008. године и исти завршио 2012.
године са просечном оценом 9,22. Студент је прве године академских докторских студија
на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу. Обавио је приправнички
стаж у Заводу за стоматологију Крагујевац и положио стручни испит. Говори енглески и
немачки језик. 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. 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. Rodić T, Milanović S. Analiza položaja retencionih zuba u krezubih pacijenata.
53. Kongres studenata biomedicinskih nauka Srbije, 2012:428. 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
Увидом у достављену документацију, др Стефан Милановић досадашњем научноистраживачком раду има објављен један рад у зборнику скупова националног значаја
(категорија М64), и остварио је 0,2 бода. Нема педагошко радно искуство.

4. Мишљење о испуњености осталих услова за рад прописаних Законом о високом
образовању Статутом Факултета медицинских наука
Кандидат др Стефан Милановић, 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 7: др Јован Ракић
1. Биографски подаци
Рођен је 26.06.1988. године у Крагујевцу. Завршио је Прву крагујевачку гимназију 2007.
године. Стоматолошки факултет Универзитета у Београду уписао је 2007. године, а
завршио 2014. године са просечном оценом 8,51. Докторске академске студије на
Факултету медицинских наука у Крагујевцу уписао је школске 2015/2016. године. Говори
енглески језик и познаје рад на рачунару. Обавио је приправнички стаж у Заводу за
стоматологију, Крагујевац.

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
Увидом у достављену документацију, др Јован Ракић у досадашњем научноистраживачком раду нема објављених радова.

4. Мишљење о исуњености осталих услова за рад прописаних Законом о високом
образовању Статутом Факултета медицинских наука
Кандидат др Јован Ракић, 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 7: др Миона Секулић
1. Биографски подаци
Рођена је 23.09.1991. године у Крагујевцу. Завршила је Прву крагујевачку гимназију 2010.
године. Факултет медицинских наука, Интегрисане академске студије стоматологије,
уписала је 2010. године, а завршила 2015. године са просечном оценом 8,88. Докторске
академске студије на Факултету медицинских наука у Крагујевцу уписала је школске
2015/2016. године. Била је члан Студентског парламента Факултета медицинских наука у
Крагујевцу, у периоду од 2011. до 2015. године. Била је члан испитне комисије за
полагање пријемног испита на Факултету медицинских наука у Крагујевцу 2013-2015.
године. Говори енглески, француски и немачки језик и познаје рад на рачунару. Тренутно
обавља приправнички стаж на Факултету медицинских наука у Крагујевцу.
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
Увидом у достављену документацију, др Миона Секулић у досадашњем научноистраживачком раду нема објављених радова.

4. Мишљење о испуњености осталих услова за рад прописаних Законом о високом
образовању Статутом Факултета медицинских наука
Кандидат др Миона Секулић, 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.

ЗАКЉУЧАК
На основу свих наведених чињеница, Комисија је закључила да према Закону о високом
образовању и Статуту Факултета медицинских наука у Крагујевцу, од пријављених осам
кандидата, свих осам кандидата испуњава услове за избор сарадника у настави, и то:
1. Др Анђела Милојевић
2. Др Марија Милошевић
3. Др Александра Влашковић
4. Др Милош Папић
5. Др Милан Миљковић
6. Др Стефан Милановић
7. Др Јован Ракић
8. Др Миона Секулић
На основу увида у конкурсну документацију пријављених кандидата, Комисија
предлаже Декану Факултета медицинских наука да изабере Милоша Папића, јер испуњава
све Законом и Статутом предвиђене услове.
Предложени кандидат има предност у односу на остале кандидате који испуњавају
услове конкурса, због највише просечне оцене остварене у минималном трајању
студирања (10 семестара).
У Крагујевцу .
------------------.

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ
1. Доц. др Татјана Кањевац – председник
комисије, доцент за ужу научну област Дечја и
превентивна стоматологија Факултета
медицинских наука у Крагујевцу

2. Доц. др Милица Поповић – члан комисије,
доцент за ужу научну област Болести зуба и
ендодонција

3. Проф. др Александра Лукић– члан комисије,
редовни професор за ужу научну област
Болести зуба и ендодонција

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

Анђела
Милојевић

Марија
Милошевић

Александра
Влашковић

8,12
Да

Милош
Папић

Милан
Миљковић

Стефан
Милановић

Јован
Ракић

Миона
Секулић

9,74
Да

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
9,41
9,55
9,16
Да
Да
Да

9,22
Да

8,51
Да

8,88
Да

6 година

6 година

5 година

5 година

6 година

6 година

7 година

5 година

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Не

Не

ДОПУНСКИ УСЛОВИ
Не
Не
Не

Не

Не

Не

Да

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Не

4,4

1,1

0

0

0

0,2

0

0

Не

Не

Да

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Не

