ДЕКАНУ
ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ
Комисија за припрему извештаја у саставу:
1. проф. др Сузана Матејић, редовни професор за ужу научну област Судска
медицина, Медицинског факултета у Приштини са привременим седиштем у
Косовској Митровици, председник
2. доц. др Милош Тодоровић, доцент за ужу научну област Судска медицина
Факултета медицинских наука у Крагујевцу, члан
3. проф. др Ивана Живановић-Мачужић, ванредни професор за ужу научну област
Анатомија Факултета медицинских наука у Крагујевцу, члан
изабрана одлуком Декана Факултета медицинских наука у Крагујевцу броj 01-3867 од
11.04.2016. године, размотрила је пријаве на конкурс за избор сарадника у настави за ужу
научну област Судска медицина објављен у новинама „Послови“ од 23.03.2016. године.
На основу увида у конкурсну документацију, Комисија доноси следећи
ИЗВЕШТАЈ
На расписани конкурс за сарадника у настави пријавила су се 2 кандидата:
1. Радица Живковић Зарић
2. Марија Живковић-Радојевић
Сви пријављени кандидати испуњавају услове за избор предвиђене Законом о
високом образовању и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу.

КАНДИДАТ 1: др Радица Живковић Зарић
1. Биографски подаци
Кандидат др Радица Живковић Зарић, доктор медицине, рођена је 27.06.1987.
године. Гимназију, природно-математички смер je завршила у Јагодини. Медицински
факултет у Крагујевцу је уписала школске 2005/2006. године, а дипломирала је 2012.
године са просечном оценом 8,97. Школске 2012/2013. године уписала је Докторске
академске студије на Факултету медицинских наука у Крагујевцу, изборно подручје
Клиничка и експериментална фармакологија. Усмени докторски испит положила је
децембра 2015 године. Од 2012. до 2014. године волонтирала је у Центру за пластичну
хирургију, КЦ Крагујевац. Говори енглески, француски и немачки језик. Познаје рад на
рачунару.
2. Подаци о објављеним радовима
2.1.Магистарске и докторске тезе (категорија М70)
2.1.1. Нема
2.2.Техничка и развојна решења (категорија М80)
2.2.1. Нема
2.3.Патенти, ауторске изложбе, тестови (категорија М90)
2.3.1. Нема
2.4.Монографије, монографске студије, тематски зборници, лескикографске и
картографске публикације међународног значаја (категорија M10)
2.4.1. Нема
2.5.Радови објављени у научним часописима међународног значаја (категорија М20)
2.5.1. Jankovic SM, Dajic M, Jacovic S, Markovic S, Papic T, Petrusic T, Radojkovic M,
Rankovic A, Tanaskovic M, Vasic M, Vukicevic D, Zaric RZ, Kostic M. Measuring
Patients' Knowledge About Adverse Effects of Angiotensin-Converting Enzyme
Inhibitors. J Patient Saf. doi: 10.1097/PTS.0000000000000244. M23=3 бода
2.6.Зборници међународних научних скупова (категорија М30)
2.6.1. Нема
2.7.Националне монографије, тематски зборници, лексикографске и картографске
публикације националног значаја; научни преводи и критичка издања грађе,
библиографске публикације (категорија М40)

2.7.1. Нема
2.8.Часописи националног значаја (категорија М50)
2.8.1. Matejić S, Miletić M, Milošević M, Jakšić V, Todorović M, Vitošević K, Zarić
Živković R. Perspektiva ekshumacije i identifikacije osoba koje se i danas vode kao
nestale u oružanom sukobu na Kosovu i Metohiji 1998/99 godine. Praxis medica. 2015;
44(3): 39-42. M52=1,5 бодова
2.9.Зборници скупова националног значаја категорија (М60)
2.9.1. Нема
2.10. Магистарске и докторске тезе (категорија М70)
2.10.1. Нема
2.11. Техничка и развојна решења (категорија М80)
2.11.1. Нема
2.12. Патенти, ауторске изложбе, тестови (категорија М90)
2.12.1. Нема
3. Преглед и мишљење о досадашњем научном и педагошком раду кандидата
Кандидат др Радица Живковић Зарић има објављен један рад у часопису
националног значаја (категорије М52) и један рад у научном часопису међународног
значаја (категорије М23), чиме је остварила укупно 4,5 бода. Од 23.03.2015. године
запослена је као сарадник у настави за ужу научну област Судска медицина на Факултету
медицинских наука Универзитета у Крагујевцу.
4. Мишљење о исуњености осталих услова за рад прописаних Законом о високом
образовању Статутом Факултета медицинских наука
Кандидат др Радица Живковић Зарић, испуњава све остале услове за избор у звање
сарадника 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 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 2006/2007. године, а дипломирала је 21.07.2014.
године са просечном оценом 9,56. У периоду од 2009-2011. године је прекинула
студирање из породичних и личних разлога. Дужина студирања износи 7 година и 9
месеци. Обавезан лекарски стаж обавила је у Дому здравља Крагујевац и КЦ Крагујевац у
периоду од 22.08.2014.-21.02.2015. године. Школске 2014/2015. уписала је Докторске
академске студије на Факултету медицинских наука у Крагујевцу, изборно подручје
Клиничка и експериментална фармакологија. Школске 2013/2014. године је постала
стипендиста Фонда за младе таленте Министарства за омладину и спорт. Од 05.08.2015.
године 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, SPSS). Има положен АLS и BLS
курс.
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.

ЗАКЉУЧАК
На основу свих наведених чињеница, Комисија је закључила да према Закону о
високом образовању и Статуту Факултета медицинских наука у Крагујевцу, обе
кандидаткиње испуњавају услове за избор сарадника у настави.
На основу конкурсне документације пријављених кандидата, Комисија предлаже
Декану Факултета медицинских наука да изабере др Радицу Живковић Зарић, досадашњег
сарадника у настави за ужу научну област Судска медицина, јер испуњава све Законом и
Статутом предвиђене услове.
Оба кандидата испуњавају услове конкурса, а предложени кандидат Др Радица
Живковић Зарић има предност у односу на другог због доприноса научно истраживачком
раду (објављени радови), положеног усменог докторског испита и због педагошког
искуства и досадашњег успешног рада на месту сарадника у настави за ужу научну област
Судска медицина на Факултету медицинских наука у Крагујевцу.
У Крагујевцу,
09.05.2016. године
ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ
1. проф. др Сузана Матејић, редовни професор за ужу научну област
Судска медицина, Медицинског факултета у Приштини са
привременим седиштем у Косовској Митровици, председник
_______________________________________
2. доц. др Милош Тодоровић, доцент за ужу научну област Судска
медицина Факултета медицинских наука у Крагујевцу, члан
_______________________________________
3. проф. др Ивана Живановић-Мачужић, ванредни професор за ужу
научну област Анатомија Факултета медицинских наука у
Крагујевцу, члан
_______________________________________

Упоредна табела пријављених кандидата
Име и презиме

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

Др Радица Живковић Др Марија ЖивковићЗарић
Радојевић
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
8,97
9,56
ДА

ДА

6 година и 5 месеци

7 година и 9 месеци

ДА

ДА

ДОПУНСКИ УСЛОВИ
НЕ

НЕ

ДА

НЕ

4,5

0

ДА
Клиничка и
експериментална
фармакологија

НЕ
Клиничка и
експериментална
фармакологија

