
 

НАСТАВНО - НАУЧНОМ ВЕЋУ 

ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ 

 

Комисија за припрему извештаја у саставу: 

 

      1. проф. др Ивана Живановић-Мачужић, ванредни професор за ужу научну област 

          Анатомија Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, председник  

      2.  проф. др Дејан Јеремић, ванредни професор за ужу научну област Анатомија  

          Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, члан 

      3.  доц. др Милош Тодоровић, доцент за ужу научну област Судска медицина  

          Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, члан 

 

 

изабрана одлуком Наставно-научног већа Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу броj 01-6102/8-2 од 08.06.2016. године, размотрила је пријаве на конкурс за 

избор сарадника у звању асистента за ужу научну област Анатомија објављен у новинама 

„Послови“ од 01.06.2016. године. 

   На основу увида у конкурсну документацију, Комисија доноси следећи  

 

И З В Е Ш Т А Ј 
 

На расписани конкурс  за сарадника у звању асистента пријавио  се  1 (један)  кандидат: 

 

1. др Марија Ковачевић 

 

 

Пријављени кандидат испуњава услове за избор предвиђене Законом о високом 

образовању и Статутом Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу. 

 

 

 

 

  



 КАНДИДАТ 1: др Марија Ковачевић 

  

 

1. Биографски подаци 

 

Марија Ковачевић, доктор медицине, рођена је 24.01.1984. године у Крагујевцу. 

Основну и средњу школу завршила је у Крагујевцу. Основне студије медицине започела је 

2002. године на Медицинском факултету у Крагујевцу, где је и дипломирала 6.07.2012. 

године са просечном оценом 8,74. Укупна дужина студирања износи 9 година и 9 месеци. 

Након завршених студија обавила је обавезни лекарски стаж и положила стручни испит 

26.02.2013. године. Школске 2015/16. године, уписала је трећу годину Докторских 

академских студија на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, изборно 

подручје Неуронауке. Од 05.06.2014. године запослена је на Факултету медицинских 

наука, Универзитета у Крагујевцу, као сарадник у настави за ужу научну област 

Анатомија. 

Током основних студија била је ангажована као студент демонстратор на предмету 

Физиологија, школске 2007/2008. године. 

Од 01. 09. 2012. до 01.09.2013. радила  је као  наставник стручних предмета  у  

средњој медицинској  школи „Сестре Нинковић“ у Крагујевцу. 

Од априла 2013. до јуна  2014. године радила је као лекар волонтер у  Центру за 

гастроентерохепатологију Клинике за интерну медицину Клиничког центра Крагујевац. 

Од 2005. до 2006. године била је ангажована као вршњачки едукатор 

Саветовалишта за младе под покровитељством Министарства за рад и социјалну политику 

Републике Србије. 

Стипендиста Скупштине града Крагујевца и Фонда „Академик Драгослав Срејовић“ 

за постигнуте резултате на основним студијама (2004. године). 

Добитник похвале за изузетне успехе постигнуте на основним студијама медицине 

од стране Медицинског факултета Универзитета у Крагујевцу (2003. године). 

Учесник више Конгреса студената биомедицинских наука Србије, као и 

Интернационалног конгреса студената у Новом Саду.  

Говори енглески језик. Познаје рад на рачунару (Microsoft office). 

 

 

2. Подаци о објављени 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. Kovačević M., Jovičić M., Djapan M., Živanović-Mačužić I. Lean thinking in 

healthcare: Review of implementation results. International Journal for Quality 

Research 2016; 10(1): 219-230.   M52 = 1,5 бод 

 

2.6.Зборници скупова националног значаја категорија (М60) 

 2.6.1.  Marija Kovačević, Maja Čolić. Urgentnost bola u grudima: od AKS do 

  nespecifičnih tegoba. 50. kongres studenata biomedicinskih nauka Srbije sa 

  internacionalnim učešćem, Lepenski Vir, 2009. Abstrakt CD Rom  

                    М64 = 0,2 бода 
 2.6.2. Maja Čolić, Marija Kovačević. Nivo C-reaktivnog proteina u bolesnika sa 

  akutnim koronarnim sindromom. 50. kongres studenata biomedicinskih nauka 

  Srbije sa internacionalnim učešćem, Lepenski Vir, 2009. Abstrakt CD rom             

                   М64 = 0,2 бода 
 2.6.3. Marija Kovačević, Maja Čolić. Karlična prezentacija u terminu i vitalnost 

  novorođenčeta. Zbornik sažetaka radova 49. kongresa studenata biomedicinskih 

  nauka Srbije sa internacionalnim učešćem. Lepenski Vir, 2008. Abstrakt CD rom        

                   М64 = 0,2 бода 
 2.6.4. Marija Kovačević, Maja Čolić. Najčešći inhalatorni alergeni u astmi kod dece. 

  Zbornik sažetaka radova 48. kongresa studenata biomedicinskih nauka Srbije sa 

  internacionalnim učešćem. Kopaonik, 2007: p 134                  

                           М64 = 0,2 бoда 
2.6.5. Maja Čolić, Marija Kovačević. Faktori rizika za nastanak bronhijalne astme kod  

  dece. Zbornik sažetaka radova 48. kongresa studenata biomedicnskih nauka Srbije 

  sa internacionalnim učešćem. Kopaonik, 2007: p 134  

                   М64 = 0,2 бодa 
 

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 Марија Ковачевић, у досадашњем научно-истраживачком раду аутор је  1 

рада објављеног у часопису категорије М52; аутор је и коаутор 5 радова објављених у 

зборницима националних научних скупова (М64).  



Током основних студија била је ангажована као студент демонстратор на предмету 

Физиологија, школске 2007/2008. године. Од 01. 09. 2012. до 01.09.2013. радила  је као  

наставник стручних предмета  у  средњој медицинској  школи „Сестре Нинковић“ у 

Крагујевцу.  

Од 05.06.2014. године запослена је на Факултету медицинских наука, Универзитета 

у Крагујевцу, као сарадник у настави за ужу научну област Анатомија. 

  

4. Мишљење о исуњености осталих услова за рад прописаних Законом о високом  

образовању Статутом Факултета медицинских наука  
  

Кандидат др Марија Ковачевић, испуњава све услове за избор у звање асистента 

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 смисла за наставни рад (педагошко искуство) и има објављен 

најмање један рад у целини у стручном или научном часопису са рецензијом као први 

аутор. 

 



ЗАКЉУЧАК 

 

На основу свих наведених чињеница, Комисија је закључила да према Закону о 

високом образовању и Статуту Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, 

пријављени кандидат др Марија Ковачевић испуњава услове за избор сарадника у звању 

асистента.  

Комисија предлаже Наставно-научном већу Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу да изабере др Марију Ковачевић, досадашњег сарадника у 

настави за ужу научну област Анатомија, јер испуњава све Законом и Статутом 

предвиђене услове.  

    

 

 

 
 

У Крагујевцу ,     ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ   

20.07.2016. године         

                   

             _______________________________________  

           проф. др Ивана Живановић-Мачужић, 

           ванредни професор за ужу научну област Анатомија 

           Факултета медицинских наука Универзитета у 

           Крагујевцу, председник  

 

           _______________________________________ 

           проф. др Дејан Јеремић,  

           ванредни професор за ужу научну област Анатомија 

           Факултета медицинских наука Универзитета у  

           Крагујевцу, члан 

 

           ______________________________________ 
           доц. др Милош Тодоровић,  

           доцент за ужу научну област Судска медицина, 

           Факултета медицинских наука Универзитета у  

           Крагујевцу, члан 

 



Упоредна табела пријављених кандидата 

 

Име и презиме др Марија Ковачевић 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

Просечна оцена 8,74 

Уписане академске 

докторске студије 

или 

специјалистичке 

студије 

ДА 

 

 

Дужина студирања 9 година и 9 месеци 

Испуњени 

законски услови 
ДА 

ДОПУНСКИ УСЛОВИ 

Одбрањена 

докторска теза 
НЕ 

Положен усмени 

докторантски 

испит/ одбрањен  

магистарски рад 

НЕ 

Број бодова на 

основу објављених 

радова 

2,5 

Педагошко 

искуство 

Демонстратор на физиологији 

Сарадник у настави на предмету 

Анатомија (2 године) 

Уже научно 

подручје 
Неуронауке 

Остало  

 

 

 

 
 

 

 


