ДЕКАНУ
ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ
Комисија за припрему извештаја у саставу:
1. проф. др Жељко Мијаиловић, ванредни професор за ужу научну област Инфективне
болести Факултета медицинских наука у Крагујевцу, председник
2. проф. др Олгица Гајовић, ванредни професор за ужу научну област Инфективне
болести Факултета медицинских наука у Крагујевцу, члан
3. проф. др Зоран Тодоровић, ванредни професор за ужу научну област Инфективне
болести Факултета медицинских наука у Крагујевцу, члан
изабрана одлуком Декана Факултета медицинских наука у Крагујевцу броj 01-642 од 23.
01. 2017. године, размотрила је пријаве на конкурс за избор сарадника у настави за ужу
научну област Инфективне болести објављен у новинама „Послови“ од 04. 01. 2017.
године.
На основу увида у конкурсну документацију, Комисија доноси следећи
ИЗВЕШТАЈ
На расписани конкурс за сарадника у настави пријавилa су се четири кандидата:
1. др Софија Секулић
2. др Зорана Антонијевић
3. др Милица Димитријевић Стојановић
4. др Ирена Илић
Сви пријављени кандидати испуњавају услове за избор предвиђене Законом о високом
образовању и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу.

КАНДИДАТ 1: др Софија Секулић
1. Биографски подаци
Софија Секулић, доктор медицине, рођена је 12.02.1991. године у Крагујевцу где је
завршила основну школу и Прву крагујевачку гимназију као носилац дипломе „Вук
Стефановић Караџић”.
Факултет медицинских наука у Крагујевцу је уписала школске 2010/2011. године, а
дипломирала 02.09.2016. године на студијском прогарму Интегрисане академске студије
медицине са просечном оценом 9,31.
Школске 2016/2017. године уписала је прву годину Докторских академских студија на
Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, након чега је ангажована каo
фацилитатор за обављање послова у оквиру практичне наставе за ужу научну област
Инфективне болести.
Говори два страна језика (енглески,шпански) 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. 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. Прегледи и мишљење о досадашњем научном и педагошком раду
Кандидат др Софија Секулић од септембра 2016. године активно учествује у извођењу
практичног дела наставе из предмета Инфективне болести у својству фацилитатора, као и
у организацији рада катедре за Инфективне болести.
4. Мишљење о испуњености осталих услова за рад прописаних Законом о високом
образовању Статутом Факултета медицинских наука
Кандидат др Софија Секулић 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 Докторских академских студија.
КАНДИДАТ 2: др Зорана Антонијевић
1. Биографски подаци
Зорана Антонијевић, доктор медицине, рођена је 09.12.1987. године у Крагујевцу.
Факултет медицинских наука у Крагујевцу је уписала школске 2006/2007. године, а
дипломирала 02.10.2012. године на студијском програму Интегрисане академске студије
медицине са просечном оценом 8,62.
Школске 2013/2014. године је уписала Докторске академске студије на Факултету
медицинских наука у Крагујевцу, смер Матичне ћелије у биомедицини и студент је треће
године.
Школске 2015/2016. године је уписала специјалистичке студије из Уже научне области
Интерна медицина на Факултету медицинских наука у Крагујевцу. Од октобра 2013. до
јуна 2016. године је обављала волонтерски рад на Клиници за Кардилогију у Клиничком
центру Крагујевац.
Говори енглески (виши ниво), немачки и шпански (почетни ниво). Познаје рад на
рачунару.
2. Подаци о објављеним радовима
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. Прегледи и мишљење о досадашњем научном и педагошком раду
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 испуњености осталих услова за рад прописаних Законом о високом
образовању Статутом Факултета медицинских наука
Кандидат др Зорана Антонијевић 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 Докторских академских студија.
КАНДИДАТ 3: др Милица Димитријевић Стојановић
1. Биографски подаци
Милица Димитријевић Стојановић, доктор медицине, рођена је 29.09.1988. године у
Књажевцу. Основну школу је завршила у Сокобањи, а средњу медицинску школу у
Прокупљу као носилац дипломе „Вук Стефановић Караџић”.
Факултет медицинских наука у Крагујевцу је уписала школске 2007/2008. године, а
дипломирала 19.09.2013. године на студијском прогарму Интегрисане академске студије
медицине са просечном оценом 9,22. Стручни испит је положила 27.05.2014. године.
Школске 2009/2010. и 2010/2011. године је обаљала дужности студента демонстратора на
предмету Микробиологија и имунологија.
Школске 2013/2014. године је уписала Докторске академске студије на Факултету
медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, смер Имунологија, инфекција и

инфламација, а 29.09.2016. године је положила усмени докторски испит са оценом 9.
Школске 2016/2017 године уписала је поново трећу годину Докторских академских
студија Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевацу. Од марта 2014. године
учествује у раду имунолошке лабораторије Центра за молекулску медицину и испитивање
матичних ћелија.
2. Подаци о објављеним радовима
2.6. Зборници скупова националног значаја (категорија М 60)
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. Dimitrijevic M. Exposure to heme enhances antiinflamatory potential of IvIg in
EAE. 52. Kongres studenata biomedicinskih nauka Srbije sa interacionalnim
učešćem, 29.04.-01.05.2011. godine Budva; knjiga sažetaka 2011:225. (М 64 –
0,2 бода)
2.6.2. Dimitrijevic M. ST2 deletion overcomes genetic resistance to experimental
autoimmune encephalomyelitis (EAE) in BALB/C mice. 53. Kongres studenata
biomedicinskih nauka Srbije, 26.04.-30.04.2012. godine Kopaonik, Srbija; knjiga
sažetaka 2012:209. (М 64 – 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. Прегледи и мишљење о досадашњем научном и педагошком раду
Кандидат др Милица Димитријевић Стојановић има два рада у Зборницима националних
научних скупова. Школске 2009/2010. и 2010/2011. године је обављала дужности студента
демонстратора на предмету Микробиологија и имунологија.
4. Мишљење о испуњености осталих услова за рад прописаних Законом о високом
образовању Статутом Факултета медицинских наука
Кандидат др Милица Димитријевић Стојановић 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 Докторских
академских студија.

КАНДИДАТ 4: др Ирена Илић
1. Биографски подаци
Ирена Илић, доктор медицине, је рођена 18.03.1990. године у Крагујевцу где је
завршила основну школу и Прву крагујевачку гимназију као носилац дипломе „Вук
Стефановић Караџић”.
Факултет медицинских наука у Крагујевцу је уписала школске 2009/2010. године, а
дипломирала 24.07.2015. године на студијском прогарму Интегрисане академске студије
медицине са просечном оценом 9,81 као студент генерације. Стручни испит је положила
22.02.2016. године.
Школске 2015/2016. године је уписала Докторске академске студије на Факултету
медицинских наука у Крагујевцу, смер Клиничка и експериментална фармакологија и
студент је друге године.
Као стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја, укључена је у
пројекат „Фармаколошка анализа ефеката биолошки активних супстанци на изоловане
глатке мишиће гастроинтестиналног и урогениталног тракта”.
Говори енглески, разуме шпански и француски. 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. Ilic I, Jankovic S, Ilic M. Bevacizumab Combined with Chemotherapy Improves
Survival for Patients with Metastatic Colorectal Cancer: Evidence from Meta
Analysis. PLoS One. 2016; 11(8):e0161912. (M 21-8 бодова)

2.2.2. Ilic M, Ilic I. Suicide in Serbia. Journal of Affective Disorders. 2016; 193; 187-93.
(M 21-8 бодова)
2.2.3. Ilic M, Ilic I. Malignant lymphatic and hematopoietic neoplasms mortality in
Serbia, 1991-2010: a joinpoint regression analysis. PLoS One 2014; 9(10):
e109379.. (M 21- 8 бодова)
2.2.4. Ilic M, Ilic I, Stojanovic G, Zivanovic-Macuzic I. Association of the consumption
of common food groups and beverages with mortality from cancer, ishemic heart
disease and diabetes mellitus in Serbia, 1991-2010; an ecological study. BMJ
Open 2016; 6:1 e 008742. (M 21-8 бодова)
2.2.5. Ilic M, Ilic I. Gender disparities in mortality from infectious diseases in Serbia,
1991-2014: a time of civil wars and global crisis. Epidemiol Infect 2016;
144(12):2473-84. (M 21-8 бодова)
2.2.6. Ilic M, Ilic I. Prostate cancer mortality in Serbia, 1999-2010: a joinpoint
regression analysis. J Public Health. 2015; 38(2):e63-7. (M 21-8 бодова)
2.2.7. Ilic M, Ilic I. Colorectal cancer mortality trends in Serbia during 1991-2010: an
age-period-cohort analysis and a joinpoint regression analysis. Chin J Cancer
2016; 35(1):55. (M 22-5 бодова)
2.2.8. Ilic M, Ilic I. Epidemiology of pancreatic cancer. World J of Gastroenterol. 2016;
22(44):9694-705. (M 22-5 бодова)
2.2.9. Ilic M, Ilic I. Gynaecological cancer mortality in Serbia, 1991-2010: a joinpoint
regression analysis. Asian Pac J Cancer Prev. 2015; 16(1):157-62. (M 22-5
бодова)
2.2.10. Ilic M, Todorovic Z, Jovanovic M, Ilic I. The burnout syndrome among medical
students at one University in Serbia: Validity and reliability of the Maslach
Burnout Inventory-Student Survey. Behav Med 2016; 29:1-6. (M 22-5 бодова)
2.2.11. Ilic M, Ilic I. Diabetes mortality in Serbia, 1991-2014(a nationwide study): a
joinpoint regression analysis. Prim Care Diabetes. 2017; 11(1):78-85. (M 22-5
бодова)
2.2.12. Ilic M, Radoman K, Konevic S, Ilic I. Liver cancer mortality and food
consumption in Serbia, 1991-2010: an ecological study. Cent Eur J Public Health.
2016; 24(2):103-8. (M 23-3 бода)
2.3.Зборници међународних научних скупова (категорија М30)
2.3.1. Ilić I, Ilić M, Jakovljević V. coronary heart disease and stroke mortality in middle
aged in Serbia: joinpoint analysis.2 ND European Section Meeting of the
International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS-ES). Belgrade, October
8th-10th, 2015. Abstract book: p. 115. (М 34-0,5 бодова)
2.3.2. Ilić M, Jakovljević V, Ilić I, Todorović Z, Jovanović M, Tončev G. Impact of
anemia on one - year survival in patients with ischemic stroke. The second Global
Students’ Conference of Biomedical Sciences. Belgrade, from 15th to 18th October
2015. Abstract book: p. 116. (М 34-0,5 бодова)
2.3.3. Ilić I. laryngeal cancer mortality in Serbia, 1991-2010: a joinpoint analysis. The
second Global Students’ Conference of Biomedical Sciences. Belgrade, from 15th
to 18th October 2015. Abstract book: p. 114. (М 34-0,5 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. 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. Прегледи и мишљење о досадашњем научном и педагошком раду
Кандидат др Ирена Илић је резултате научно-истраживачког рада публиковала у 12 радова
у целини у интернационалним часописима са укупним бројем бодова 76 (у часописима
категорије М21, М22 ,М23). Такође, до сада је публиковала и 3 рада који су штампани као
апстракти на интернационалним скуповима. Научно истраживачким радом је почела да се
бави током студија медицине. Похађала је више курсева континуиране медицинске
едукације.
4. Мишљење о испуњености осталих услова за рад прописаних Законом о високом
образовању Статутом Факултета медицинских наука
Кандидат др Ирена Илић 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 Докторских академских студија.

ЗАКЉУЧАК
На основу свих наведених чињеница, Комисија је закључила да према Закону о високом
образовању и Статуту Факултета медицинских наука у Крагујевцу, од пријављена четири
кандидата, сва четири испуњавају услове за избор сарадника у настави, и то: др Софија
Секулић, др Зорана Антонијевић, др Милица Димитријевић Стојановић и др Ирена Илић.
На основу конкурсне документације пријављених кандидата, Комисија предлаже Декану
Факултета медицинских наука да изабере др Софију Секулић, јер испуњава све Законом и
Статутом предвиђене услове.
Предложени кандидат има предност у односу на друге кандидате који испуњавају услове
конкурса, јер је од септембра 2016. године била ангажована као фацилитатор за обављање
послова у оквиру практичне наставе за ужу научну област Инфективне болести при чему је
показала завидан ниво педагошке активности и способности.
Поред тога, др Софија Секулић је након завршене четврте године Интегрисаних
академских студија медицине показала велику заинтересованост за инфективну патологију
која се огледала кроз волонтерске доласке на Инфективну клинику.
У Крагујевцу,
26.01.2017.године
ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ

1.

проф. др Жељко Мијаиловић, ванредни професор за ужу
научну област Инфективне болести Факултета медицинских
наука у Крагујевцу-председник
.....................................................................

2.

проф. др Олгица Гајовић, ванредни професор за ужу научну
област Инфективне болести Факултета медицинских наука у
Крагујевцу-члан
....................................................................

3.

проф. др Зоран Тодоровић, ванредни професрор за ужу
научну област Инфективне болести Факултета медицинских
наука у Крагујевцу-члан
....................................................................

Име и презиме

Просечна оцена
Уписане
академске
докторске студије
или
специјалистичке
студије
Дужина
студирања
Испуњени
законски услови

Милица
Димитријевић
Стојановић

Софија
Секулић

Зорана
Антонијевић

9,31

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
8,62

9,22

Да

Да

Да

Да

5 година 11
месеци

6 година

5 година 11
месеци

5 година 9
месеци

Да

Да

Да

Да

Ирена Илић

9,81

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

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Да

Не

-

-

0,4

Да

Не

Да

Матичне ћелије у
биомедицини
Фацилитатор
на катедри за
Инфективне
болести

Прва година
специјалистичких
студије из гране
медицине Интерна
медицина

Имунологија,
инфекција и
инфламација
Учествује у раду
Имунолошке
лабораторије

77,5
Не
Клиничка
фармакологија

