ДЕКАНУ
ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
Комисија за припрему извештаја у саставу:
1. Проф. др Марко Фолић, ванредни професор за ужу научну област Клиничка
фармација

Факултета

медицинских

наука

Универзитета

у

Крагујевцу,

председник
2. Проф. др Душан Ђурић, ванредни професор за ужу научну област Клиничка
фармација Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, члан
3. Проф. др Владимир Јаковљевић, редовни професор за ужу научну област
Физиологија Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, члан
изабрана одлуком Декана Факултета медицинских наука Универзитета у
Крагујевцу броj 01-12392 од 26.10.2016. године, размотрила је пријаве на конкурс за
избор сарадника у настави за ужу научну област Клиничка фармација, објављен у
новинама „Послови“ од 05.10.2016. године.
На основу увида у конкурсну документацију, Комисија доноси следећи
ИЗВЕШТАЈ
На расписани конкурс за сарадника у настави пријавило се 7 (седам) кандидата:
1. Mr ph Александра Ж. Вранић
2. Mr ph Ана В. Пејчић
3. Mr ph Милош Н. Милосављевић
4. Mr ph Сандра Р. Матовић
5. Mr ph Стефан Д. Стојановић
6. Др Зорана З. Антонијевић
7. Mr ph Сања Д. Матић
Сви пријављени кандидати испуњавају услове за избор предвиђене Законом о
високом образовању и Статутом Факултета медицинских наука Универзитета у
Крагујевцу.

КАНДИДАТ 1: Mr ph Александра Ж. Вранић
1. Биографски подаци
Mr ph Александра Ж. Вранић, магистар фармације, рођена је 29.07.1990.
године у Крагујевцу. Основну школу „Мирко Јовановић“ и средњу Медицинску школу
са домом ученика „Сестре Нинковић“, смер – фармацеутски техничар, завршила је у
Крагујевцу са одличним успехом. Интегрисане академске студије фармације на
Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу уписала је 2009. године, где
је и дипломирала 2014. године са просечном оценом 9,59 (девет и 59/100). Стручни
испит за магистра фармације положила је у јуну 2016. године пред комисијом
Министарства здравља Републике Србије.
Школске 2016/2017. године уписала је трећу годину Докторских академских
студија, смер Експериментална и примењена физиологија са спортском медицином,
Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу. Усмени докторски испит
положила је у септембру 2016. године. Као стални члан истраживачке групе, активно
се

бави

научно-истраживачким

радом

у

Лабораторији

за

кардиоваскуларну

физиологију Института за физиологију Факултета медицинских наука Универзитета у
Крагујевцу од 2011. године.
У току основних и постдипломских студија активно је учествовала на домаћим
и међународним скуповима из области медицинских наука: 54. Конгрес студената
биомедицинских наука Србије са међународним учешћем, 2013. године, Копаоник;
Tudomanyos

Diakkori

конференција,

2012.

године,

Сегедин,

Мађарска;

7.

Интернационални конгрес студената медицинских наука, 2012. године, Нови Сад; 53.
Конгрес студената биомедицинских наука Србије са међународним учешћем, 2012.
године, Копаоник. Од 2012. до 2014. године председница Центра за стручни и научноистраживачки рад студената на Факултету медицинских наука, Универзитета у
Крагујевцу. Учесница је бројних радионица и курсева континуиране едукације у
организацији Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу.
Ангажована као фацилитатор на студијском програму Интегрисане академске
студије фармације на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу
научну област Клиничка фармација школске 2015/2016. и 2016/2017. године. Активно
учествује у извођењу практичне наставе.
У току основних студија више пута награђивана као најбољи студент
Интегрисаних академских студија фармације. Добитник је стипендије Фонда за младе
таленте Републике Србије школске 2013/2014. године, стипендије Фонда „Академик

Драгослав Срејовић“ као и стипендије Министарства просвете, науке и технолошког
развоја за стипендирање студената докторских академских студија и укључивање у
научноистраживачке пројекте Министарства у 2016. години. Као стипендиста
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, укључена је у пројекат
(евиденциони број: 175007) под називом „Фармаколошка анализа ефеката биолошки
активних супстанци на изоловане глатке мишиће гастроинтестиналног и урогениталног
тракта“.
Говори и пише енглески језик (напредни ниво), 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 часописима међународног значаја (категорија М20)
2.2.1. Нема
2.3. Зборници скупова међународног значаја категорија (М30)
2.3.1. Vranić A, Gicić K, Stefanović Đ. Effects of palladium compounds on the
isolated rat heart and oxidative stress. Tudomanyos Diakkori Conference
2012. Szeged, Hungary. Book of Abstracts, page 77. (М34-0,5 бодова)
2.3.2. Vranić A, Marinković Ž, Gicić K. The effects of different homocysteine
compaunds on cardiac contractility and coronary flow in isolated rat heart. 7th
International Medical Students’ Congress in Novi Sad. Novi Sad, 2012. Book
of Abstracts, page 41. (М34-0,5 бодова)
2.3.3. Gicić K, Marinković Ž, Vranić A. The effects of cyclooxygenase (COX)
inhibitors on oxidative stress in isolated rad heart. 7th International Medical
Students’ Congress in Novi Sad. Novi Sad, 2012. Book of Abstracts, page 40.
(М34-0,5 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. Радови објављени у часописима националног значаја (категорија М50)
2.5.1. Pesic G, Jeremic J, Stojic I, Vranić A, Cankovic M, Nikolic T, Jeremic N,
Matic A, Srejovic I, Zivkovic V, Jakovljevic V. Redox status in patients with
femoral neck fractures. Ser J Exp Clin Res. 2016; 17(3): 199-205. (М52-1,5
бод)
2.5.2. Popovic A, Pechanova O, Rehakova R, Zivkovic V, Srejovic I, Jeremic N,
Jeremic J, Vranic A , Jakovljevic V. Effects of provinols on cardiodynamics
and coronary flow in isolated rat hearts. Ser J Exp Clin Res. 2016; 17(2): 99105. (М52-1,5 бод)
2.5.3. Canović P, Vranic A, Petrovic S, Rakovic I, Popovska Jovicic B, Hamzagic
N. Analysis of clinical, haematological and biochemical parameters in patients
with infectious mononucleosis. Ser J Exp Clin Res. 2015; 16(4): 291-95.
(М52-1,5 бод)
2.5.4. Plecevic S, Pechanova P , Barta A, Vranic A, Jeremic J, Arsenijevic Lj,
Jeremic N, Jakovljevic V, Jevdjevic M, Stanojevic D. Effects of the direct
renin inhibitor aliskiren on oxidative stress in isolated rat heart. Ser J Exp Clin
Res. 2015; 16(3): 193-99. (М52-1,5 бод)
2.6. Зборници скупова националног значаја категорија (М60)
2.6.1. Vranić A, Petković A. Efekti inhibitora ciklooksigenaze izolovanog srca
pacova na kardiodinamske parametre. 54. Kongres studenata biomedicinskih
nauka Srbije sa internacionalnim učešćem, Kopaonik, Srbija 2013; Knjiga
sažetaka: 403. (M64-0,2 бода)
2.6.2. Petković A, Vranić A. Efekti inhibitora ciklooksigenaze na oksidativni stres
izolovanog srca pacova. 54. Kongres studenata biomedicinskih nauka Srbije sa
internacionalnim učešćem, Kopaonik, Srbija 2013; Knjiga sažetaka: 405.
(M64-0,2 бода)
2.6.3. Vranić A, Marinković Ž, Gicić K. Efekti jedinjenja paladijuma na izolovano
srce pacova i oksidativni stres. 53. Kongres studenata biomedicinskih nauka
Srbije sa internacionalnim učešćem, Kopaonik, Srbija 2012; Knjiga sažetaka:
131. (M64-0,2 бода)

2.6.4. Marinković Ž, Gicić K, Vranić A. Efekti različitih izoformi homocisteina na
markere oksidativnog stresa kod izolovanog srca pacova. 53. Kongres
studenata biomedicinskih nauka Srbije sa internacionalnim učešćem,
Kopaonik, Srbija 2012; Knjiga sažetaka: 140. (M64-0,2 бода)
3. Преглед и мишљење о досадашњем научном и педагошком раду кандидата
Кандидат до сада има објављена 4 рада у часописима националног значаја, 3
саопштења у зборницима скупова међународног и 4 саопштења у зборницима скупова
националног значаја, сходно чему је на основу публикованих радова остварио укупно
8,3 бода.
Од 2011. године укључена је у научно-истраживачки рад у оквиру Лабораторије
за кардиоваскуларну физиологију Института за физиологију Факултета медицинских
наука Универзитета у Крагујевцу, а од октобра 2015. године ангажована је као
фацилитатор за ужу научну област Клиничка фармација на Факултету медицинских
наука Универзитета у Крагујевцу. У поменутом периоду кандидат је показао изузетно
залагање и смисао за педагошки и научно-истраживачки рад.
4. Мишљење о исуњености осталих услова за рад прописаних Законом о
високом

образовању

и

Статутом

Факултета

медицинских

наука

Универзитета у Крагујевцу
Кандидат mr ph Александра Ж. Вранић испуњава све услове за избор у звање
сарадник у настави предвиђене Законом о високом образовању и Статутом Факултета
медицинских наука Универзитета у Крагујевцу: има просечну оцену већу од осам,
студент је Академских докторских студија, има педагошко искуство и смисао за
наставни рад.

КАНДИДАТ 2: Mr ph Ана В. Пејчић
1. Биографски подаци
Mr ph Ана В. Пејчић, магистар фармације, рођена је 17.01.1992. године у
Јагодини. Основну школу „Ђура Јакшић“ и Медицинску школу смер – медицинска
сестра, техничар, завршила је у Ћуприји са одличним успехом. Интегрисане академске
студије фармације на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу
уписала је 2010. године где је и дипломирала 2015. године са просечном оценом 9,96
(девет и 96/100). Стручни испит за магистра фармације положила је 28.04.2016. године
пред испитном комисијом Министарства здравља Републике Србије. Школске
2016/2017 године уписала је другу годину Докторских академских студија на
Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, смер Клиничка и
екпериментална фармакологија.
Током студија учествовала је на 54., 55. и 56. Конгресу студената
биомедицинских наука, на XXXVI октобарским здравственим данима као и на курсу
КМЕ и радионици у организацији IFMSA-Serbia, Локалног комитета Крагујевца.
У току основних студија више пута награђивана као најбољи студент
Интегрисаних академских студија фармације, а 09.12.2015. године проглашена за
најбољег дипломца на Интегрисаним академским студијама фармације. Добитник је
стипендије Фондације за стипендирање и подстицање напредовања најбољих
студената, младих научних радника и уметника Универзитета у Крагујевцу за 2015.
годину, стипендије Фонда за младе таленте Републике Србије за школску 2014/2015.
годину и стипендије Министарства просвете, науке и технолошког развоја за
стипендирање

студената

докторских

академских

студија

и

укључивање

у

научноистраживачке пројекте Министарства у 2016. години. Као стипендиста
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, укључена је у пројекат
(евиденциони број: 175007) под називом „Фармаколошка анализа ефеката биолошки
активних супстанци на изоловане глатке мишиће гастроинтестиналног и урогениталног
тракта“.
Говори и пише енглески језик (Б1 ниво), немачки језик (А1/2 ниво) и
италијански језик (А1 ниво), 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 часописима међународног значаја (категорија М20)
2.2.1. Pejčić A, Janković S. Risk factors for dysmenorrhea among young adult
femalе university students. Ann Ist Super Sanità. 2016; 52(1): 98-103. (М23-3
бода)
2.3. Зборници скупова међународног значаја 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. Радови објављени у часописима 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. (M52-1,5 бод)
2.6. Зборници скупова националног значаја категорија (М60)
2.6.1. Pejčić A, Kočović A. Analiza tekstova vezanih za lekove i medicinska
sredstva u srpskoj dnevnoj i nedeljnoj štampi. XXXVI oktobarski zdravstveni
dani – Sažeci radova, Srpsko Lekarsko Društvo, okružna podružnica
Kragujevac: Medicinski časopis 2011; 45(Suplement 1): 21. (M64-0,2 бодa)
2.6.2. Pejčić A. Analiza kvaliteta ishrane učenika završnog razreda srednje škole.
54. Kongres studenata biomedicinskih nauka Srbije sa internacionalnim
učešćem, Kopaonik, Srbija, 28.04.-02.05.2013; Knjiga sažetaka: 90. (M64-0,2
бодa)
2.6.3. Pejčić A. Analiza načina lečenja pacijenata sa dijabetesnim ulkusnim
stopalom.

55.

Kongres

studenata

biomedicinskih

nauka

Srbije

sa

internacionalnim učešćem, Vrnjačka Banja, Srbija, 26.04.-30.04.2014; Knjiga
sažetaka: 646. (M64-0,2 бодa)

2.6.4. Pejčić A, Milutinović J. Sinteza i karakterizacija binuklearnih kompleksa
bakra(II) sa S-alkil derivatima tiosalicilne kiseline. 55. Kongres studenata
biomedicinskih nauka Srbije sa internacionalnim učešćem, Vrnjačka Banja,
Srbija, 26.04.-30.04.2014; Knjiga sažetaka: 550. (M64-0,2 бодa)
2.6.5. Milutinović J, Pejčić A. Sinteza i karakterizacija kompleksa platine(IV) sa Salkil derivatima tiosalicilne kiseline. 55. Kongres studenata biomedicinskih
nauka Srbije sa internacionalnim učešćem, Vrnjačka Banja, Srbija, 26.04.30.04.2014; Knjiga sažetaka: 551. (M64-0,2 бодa)
2.6.6. Pejčić A. Analiza faktora rizika za pojavu dismenoreje u studentskoj
populaciji i njene karakteristike. 56. Kongres studenata biomedicinskih nauka
Srbije sa internacionalnim učešćem, Vrnjačka Banja, Srbija, 24.04.28.04.2015; Knjiga sažetaka: 595. (M64-0,2 бодa)
3. Преглед и мишљење о досадашњем научном и педагошком раду кандидата
Кандидат до сада има 1 рад публикован у часопису међународног значаја, 1 рад
у часопису националног значаја и 6 саопштења у зборницима скупова националног
значаја, чиме је укупно остварио 5,7 бода.
4. Мишљење о исуњености осталих услова за рад прописаних Законом о
високом

образовању

и

Статутом

Факултета

медицинских

наука

Универзитета у Крагујевцу
Кандидат mr ph Ана В. Пејчић испуњава све услове за избор у звање сарадник у
настави предвиђене Законом о високом образовању и Статутом Факултета
медицинских наука Универзитета у Крагујевцу: има просечну оцену већу од осам,
студент је Академских докторских студија. Кандидат нема педагошко искуство.

КАНДИДАТ 3: Мr ph Милош Н. Милосављевић
1. Биографски подаци
Мr ph Милош Н. Милосављевић, магистар фармације, рођен је 17.10.1991.
године у Приштини. Основну школу и Гимназију у Лепосавићу завршио је са
одличним успехом. Интегрисане академске студије фармације на Факултету
медицинских наука Универзитета у Крагујевцу уписао је 2010. године где је и
дипломирао 2015. године са просечном оценом 9,94 (девет и 94/100). Стручни испит за
магистра фармације положио је 28.04.2016. године пред испитном комисијом
Министарства здравља Републике Србије. Школске 2016/2017. године уписао је другу
годину

Докторских

академских

студија

на

Факултету

медицинских

наука

Универзитета у Крагујевцу, смер Клиничка и експериментална фармакологија.
У току основних студија више пута је награђиван од стране факултета.
Добитник је стипендије коју додељује „Фонд за младе таленте Доситеја“ за школску
2014/2015. годину и стипендије Министарства просвете, науке и технолошког развоја
за стипендирање студената докторских академских студија и укључивање у
научноистраживачке пројекте Министарства у 2016. години. Као стипендиста
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, укључена је у пројекат
(евиденциони број: 175007) под називом „Фармаколошка анализа ефеката биолошки
активних супстанци на изоловане глатке мишиће гастроинтестиналног и урогениталног
тракта“.
Током студија учествовао је на на КМЕ курсу у организацији IFMSA-Serbia,
Локалног комитета Крагујевца. Члан је Медицинског друштва за рационалну терапију
Републике Србије. Члан је Факултетског спортског друштва “Медицинар” са којим је
постигао значајне успехе.
Говори и пише 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 часописима међународног значаја (категорија М20)
2.2.1. Нема

2.3. Зборници скупова међународног значаја категорија (М30)
2.3.2. 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. Радови објављени у часописима националног значаја (категорија М50)
2.5.1. Milosavljević M. Meka kontaktna sočiva - osnovne karakteristike, prednosti i
komplikacije koje prate njihovu primenu. Racionalna terapija. 2016; 8(1): 3542. (M52-1,5 бод)
2.6.Зборници скупова националног значаја категорија (М60)
2.6.1. Нема
3. Преглед и мишљење о досадашњем научном и педагошком раду кандидата
Кандидат до сада има објављен 1 рад у часопису националног значаја, чиме је
укупно остварио 1,5 бодова.
4. Мишљење о исуњености осталих услова за рад прописаних Законом о
високом

образовању

и

Статутом

Факултета

медицинских

наука

Универзитета у Крагујевцу
Кандидат mr ph Милош Н. Милосављевић, испуњава све услове за избор у
звање сарадник у настави предвиђене Законом о високом образовању и Статутом
Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу: има просечну оцену већу од
осам, студент је Академских докторских студија. Кандидат нема педагошко искуство.

КАНДИДАТ 4: Mr ph Сандра Р. Матовић
1. Биографски подаци
Mr ph Сандра Р. Матовић (девојачко Вранић), магистар фармације, рођена је
03.09.1987. године у Крагујевцу. Основну школу „Мирко Јовановић“ и Прву гимназију
у Крагујевцу завршила је са одличним успехом. Интегрисане студије фармације на
Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу уписала је 2006. године где
је и дипломирала 2011. године са просечном оценом 8,81 (осам и 81/100). Стручни
испит за магистра фармације положила је у октобру 2012. године пред испитном
комисијом Министарства здравља Републике Србије.
Школске 2016/2017. године уписала је поново трећу годину Докторских
академских студија, изборно подручје Клиничка и експериментална фармакологија.
Током студија учествовала је на: 2. Националном конгресу студената фармације
Србије, 2009. године, Златибор; 52. Конгресу студената биомедицинских наука Србије
са интернационалним учешћем, 2011. године, Будва, Црна Гора. Учествовала је на
Европском универзитетском првенству у одбојци као члан медицинског тима у јулу
2011. године.
Од фебруара 2013. године запослена је у ЗУА „Lilly drogerie“ као магистар
фармације.
Говори и пише енглески језик (напредни ниво), немачки језик (основни ниво),
италијански језик (основни ниво) и шпански језик (основни ниво), 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 часописима међународног значаја (категорија М20)
2.2.1. Нема
2.3. Зборници скупова међународног значаја 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. Радови објављени у часописима националног значаја (категорија М50)
2.5.1. Matovic S, Jankovic S. Quality of life among patients with depression. Ser J
Exp Clin Res. 2015; 16(2): 151 – 56. (M52-1,5 бод)
2.6. Зборници скупова националног значаја категорија (М60)
2.6.1. Нема
3. Преглед и мишљење о досадашњем научном и педагошком раду кандидата
На основу достављене кокурсне документације, кандидат до сада има објављен
1 рад у часопису националног значаја, чиме је укупно остварио 1,5 бодова.
4. Мишљење о исуњености осталих услова за рад прописаних Законом о
високом

образовању

и

Статутом

Факултета

медицинских

наука

Универзитета у Крагујевцу
Кандидат mr ph Сандра Р. Матовић, испуњава све услове за избор у звање
сарадник у настави предвиђене Законом о високом образовању и Статутом Факултета
медицинских наука Универзитета у Крагујевцу: има просечну оцену већу од осам,
студент је Академских докторских студија. Кандидат нема педагошко искуство.

КАНДИДАТ 5: Mr ph Стефан Д. Стојановић
1. Биографски подаци
Mr ph Стефан Стојановић, магистар фармације, рођен је 22.11.1987. године у
Крагујевцу. Након завршене основне школе у Рековцу и Прве крагујевачке гимназије,
школске 2006/2007. године уписује Факултет медицинских наука Универзитета у
Крагујевцу – Интегрисане академске студије фармације, где је и дипломирао 2011.
године са просечном оценом 9,06 (девет и 06/100). Школске 2016/2017. године уписао
је поново трећу годину на Академским докторским студијама Факултета медицинских
наука Универзитета у Крагујевцу (изборно подручје: Клиничка и експериментална
фармакологија), на којима је положио све планом и програмом предвиђене испите, као
и усмени докторски испит.
Од октобра 2013. године запослен је у фармацеутској кући КРКА-ФАРМА
Д.О.О. као стручни сарадник. Од 2012. до 2014. године био је активан учесник
макропројекта „Анализа фактора који доприносе настанку компликација и/или
смртном исходу код политрауматизованих пацијената и пацијената са акутним
панкреатитисом леченим у интензивној нези“. Oд 2013. године је укључен у научноистраживачки рад на Институту за хемију Природно-математичког факултета у
Крагујевцу на коме је савладао методе у аналитичкој хемији и њихову примену у
фармацији. Методе које је Стефан Стојановић током научно-истраживачког рада
савладао су: UV-Vis спектрофотометрија, флуоресцентна спектроскопија и AutoDock
анализа.
Објавио је више научних радова у целости у домаћим и међународним
часописима као први аутор или коаутор.
Говори и пише енглески језик (напредни ниво), 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 часописима међународног значаја (категорија М20)
2.2.1. Boskovic M, Djokovic J, Grubor I, Guzvic V, Jakovljevic B, Jurisevic M,
Ljubisic D, Mijajlovic M, Milicevic I, Milovanovic M, Nikolic L, Nikolic M,
Peric S, Petrovic A, Petrovic J, Radonjic K, Simonovic L, Simovic M,
Stojanovic S, Stojic I, Tomovic J, Vranic S, Vucicevic K, Zdravkovic A,
Jankovic S. PhD Students' Awareness of Research Misconduct. J Empir Res
Hum Res Ethics 2013; 8(2): 163-164. (М21-8 бодова)
2.2.2. Stojanović S, Janković S, Matović Z, Jakovljević I, Jelić R. Interaction
between tigecycline and human serum albumin in aqueous solution. Monatsh
Chem 2015; 146(2): 399-409. (М23-3 бода)
2.2.3. Jelić R, Tomović M, Stojanović S, Joksović Lj, Jakovljević I, Djurdjević P.
Study of inclusion complex of β-cyclodextrin and levofloxacin and its effect
on the solution equilibria between gadolinium (III) ion and levofloxacin.
Monatsh Chem 2015; 146(10): 1621-1630. (М23-3 бода)
2.3. Зборници скупова међународног значаја категорија (М30)
2.3.1. Jelić RM, Stojanović SD, Berić JD, Janković SM. Spectroscopic Studies of
Binding of Tigecycline to Human Serum Albumin and the Effects of Metal
Ions and Other Drugs on Binding. 13th IBN SINA International Conference on
Pure and Applied Heterocyclic Chemistry – Heterocyclic Chemistry for
Sustainable Future, Hurgada, Egypt 2015, p. 237. (М34-0,5 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. Радови објављени у часописима националног значаја (категорија М50)
2.5.1. Stojanović SD. Analiza odnosa troškova/kliničke efikasnosti tiotropijumbromida i salmeterola u lečenju teške hronične opstruktivne bolesti pluća.
Racionalna terapija 2012; 4(2): 1-12. (М53-1 бод)

2.5.2. Mijajlović M, Stojanović S, Vučićević K, Petrović J, Nikolić M, Zdravković
A, Đoković J, Simović M. ABC analiza upotrebe lekova – terminološka
razjašnjenja. Medicinski časopis 2013; 47(3): 161-162. (М53-1 бод)
2.5.3. Stojanović SD. Razvoj aseptičnog meningitisa nakon terapije amoksicilinom.
Medicinski časopis 2014; 48(2): 85-92. (М52-1,5 бод)
2.6. Зборници скупова националног значаја категорија (М60)
2.6.1. Нема
3. Преглед и мишљење о досадашњем научном и педагошком раду кандидата
Кандидат до сада има 3 рада публикована у часопису међународног значаја, 3
рада у часопису националног значаја и 1 саопштење у зборницима скупова
међународног значаја, чиме је укупно остварио 17,5 бодова.
4. Мишљење о исуњености осталих услова за рад прописаних Законом о
високом

образовању

и

Статутом

Факултета

медицинских

наука

Универзитета у Крагујевцу
Кандидат mr ph Стефан Д. Стојановић испуњава све услове за избор у звање
сарадник у настави предвиђене Законом о високом образовању и Статутом Факултета
медицинских наука Универзитета у Крагујевцу: има просечну оцену већу од осам,
студент је Академских докторских студија. Кандидат нема педагошко искуство.

КАНДИДАТ 6: Др Зорана З. Антонијевић
1. Биографски подаци
Др Зорана З. Антонијевић, доктор медицине, рођена је 09.12.1987. година у
Крагујевцу. Интегрисане академске студије медицине на Факултету медицинских
наука Универзитета у Крагујевцу уписала је 2006. године где је и дипломирала 2012.
године са просечном оценом 8,62 (осам и 62/100). Докторске академске студије
уписала је школске 2013/2014. године, на Факултету медицинских наука Универзитета
у Крагујевцу. Специјалистичке студије медицине за незапослене раднике – смер
Интерна медицина, уписала је школске 2015/2016. године. Од октобра 2013 – јуна 2016.
године волонтирала је на пословима клиничког лекара на Клиници за кардиологију у
Клиничком центру у Крагујевцу.
Говори и пише енглески језик (напредни ниво), немачки језик (почетни ниво) и
шпански језик (почетни ниво), 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 часописима међународног значаја (категорија М20)
2.2.1. Нема
2.3. Зборници скупова међународног значаја 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. Радови објављени у часописима националног значаја (категорија М50)
2.5.1. Нема
2.6. Зборници скупова националног значаја категорија (М60)
2.6.1. Нема

3. Преглед и мишљење о досадашњем научном и педагошком раду кандидата
На основу достављене кокурсне документације, кандидат до сада нема
објављених радова у часописима међународног и националног значаја, чиме је укупно
остварио 0 бодова.
4. Мишљење о исуњености осталих услова за рад прописаних Законом о
високом

образовању

и

Статутом

Факултета

медицинских

наука

Универзитета у Крагујевцу
Кандидат Зорана З. Антонијевић, испуњава све услове за избор у звање
сарадник у настави предвиђене Законом о високом образовању и Статутом Факултета
медицинских наука Универзитета у Крагујевцу: има просечну оцену већу од осам,
студент је Академских докторских студија. Кандидат нема педагошко искуство.

КАНДИДАТ 7: Mr ph Сања Д. Матић
1. Биографски подаци
Mr ph Сања Д. Матић, магистар фармације, рођена је 02.05.1992. године у
Косовској Митровици. Гимназију, природно-математички смер, завршила је у
Косовској Митровици. Интегрисане академске студије фармације на Факултету
медицинских наука Универзитета у Крагујевцу уписала је 2011. године где је и
дипломирала 2016. године са просечном оценом 9,48 (девет и 48/100). Школске
2016/2017. године уписала је прву годину Докторских академских студија на
Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу.
Током студија била је учесник у раду истраживачке станице Петница „Петничка
школа хроматографије и масене спектрометрије“, 2014. године. Учествовала је у
радионицама у организацији IFMSA-Serbia и NAPSer. Поседује сертификат за писање
предлога пројекта, Удружење за развој младих-Интерактив, 2016. године.
Говори и пише енглески језик (напредни ниво), италијански језик (основни
ниво) и француски језик (основни ниво), 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 часописима међународног значаја (категорија М20)
2.2.1. Нема
2.3. Зборници скупова међународног значаја 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. Радови објављени у часописима националног значаја (категорија М50)
2.5.1. Matić SD. Razvoj i ispitivanje pouzdanosti upitnika upitnika za merenje
inteziteta straha od infertitliteta. Racionalna terapija 2015; 2: 1-12. (М52-1,5
бод)

2.6. Зборници скупова националног значаја категорија (М60)
2.6.1. Нема
3. Преглед и мишљење о досадашњем научном и педагошком раду кандидата
Кандидат до сада има објављен 1 рад у часопису националног значаја, чиме је
укупно остварио 1,5 бодова.
4. Мишљење о исуњености осталих услова за рад прописаних Законом о
високом

образовању

и

Статутом

Факултета

медицинских

наука

Универзитета у Крагујевцу
Кандидат mr ph Сања Д. Матић, испуњава све услове за избор у звање сарадник
у настави предвиђене Законом о високом образовању и Статутом Факултета
медицинских наука Универзитета у Крагујевцу: има просечну оцену већу од осам,
студент је Академских докторских студија. Кандидат нема педагошко искуство.

ЗАКЉУЧАК
На основу свих наведених чињеница, Комисија је закључила да према Закону о
високом образовању и Статуту Факултета медицинских наука Универзитета у
Крагујевцу, сви пријављени кандидати испуњавају услове за избор сарадника у настави
за ужу научну област Клиничка фармација.
На основу увида у конкурсну документацију пријављених кандидата, Комисија
предлаже Декану Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу да изабере
mr ph Александру Ж. Вранић, досадашњег фацилитатора, у звање сарадник у настави
за ужу научну област Клиничка фармација, обзиром да: поседује адекватно педагошко
искуство у области за коју се бира, има положене све испите предвиђене планом и
програмом на Докторским академским студијама и положен усмени докторски испити
активно се бави научно-истраживачким радом, у шта чланови комисије имају увид.
ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ
Проф. др Марко Фолић
Ванредни професор за ужу научну област Клиничка фармација
Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, председник
__________________________________________
Проф. др Душан Ђурић
Ванредни професор за ужу научну област Клиничка фармација
Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, члан
__________________________________________
Проф. др Владимир Јаковљевић
Редовни професор за ужу научну област Физиологија
Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, члан
__________________________________________
У Крагујевцу,
14.11.2016. године

УПОРЕДНА ТАБЕЛА ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА

Име и презиме

Mr ph
Александра
Ж. Вранић

Mr ph
Ана В. Пејчић

Mr ph
Милош Н.
Милосављевић

Mr ph
Сандра Р.
Матовић

Mr ph
Стефан Д.
Стојановић

Др
Зорана З.
Антонијевић

Mr ph
Сања Д.
Матић

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Просечна
оцена- основне
студије
Уписане
докторске
академске
студије или
специјалистичке
студије
Дужина
студирања
Испуњени
законски услови

9,59

9,96

9,94

8,81

9,06

8,62

9,48

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

5 година

4 године,
10 месеци

4 године,
10 месеци

5 година

5 година

6 година,
1 месец

4
године,
10
месеци

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДОПУНСКИ УСЛОВИ
Одбрањена
докторска теза
Положен
усмени
докторски
испит/одбрањен
магистарски рад
Број бодова на
основу
објављених
радова
Педагошко
искуство
Уже научно
подручје
Остало

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

ДА

НЕ

НЕ

ДА

ДА

Податак није
доступан у
достављеној
документацији

НЕ

8,3

5,7

1,5

1,5

17,5

0

1,5

ДА

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

Експеримента
лна и
примењена
физиологија са
спортском
медицином

Клиничка и
експериментална
фармакологија

Клиничка и
експериментална
фармакологија

Клиничка и
експерименталн
а фармакологија

Клиничка и
експерименталн
а фармакологија

Податак није
доступан у
достављеној
документацији

/

III година

II година

II година

III година

III година

III година

I година

