
 

 

 

 

 

 НАУЧНО-НАСТАВНОМ ВЕЋУ  

ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ 

 

 

 

Комисија за припрему извештаја у саставу: 

 

1. Доц. др Славица Марковић, доцент за ужу научну област Педијатрија Факултета 

медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, председник  

2. Доц. др Гордана Костић, доцент за ужу научну област Педијатрија Факултета 

медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, члан  

3.  Доц. др Александра Симовић, доцент за ужу научну област Педијатрија Факултета 

медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, члан 

 

изабрана одлуком Наставно-научног Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу броj 01-10012/6-2 од 28.09.2016. године, размотрила је пријаве на конкурс за 

избор сарадника у звању асистента за ужу научну област Педијатрија објављен у 

новинама „Послови“ од 28.09.2016. 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 кандидат:                    

Dr sci. med. Невена Фолић.  

 

Пријављени кандидат испуњава све услове за избор сарадника у звању асистента 

предвиђене Законом о високом образовању и Статутом Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу. 

 



 КАНДИДАТ 1:  Dr sci. med. Невена Фолић 

 

1. Биографски подаци 

Dr sci. med. Невена Фолић (девојачко Ковачевић), лекар специјалиста 

педијатрије, рођена је 10.06.1979. године у Крагујевцу. Основну школу и Прву 

крагујевачку гимназију, Природно-математичког смера завршила је са одличним 

успехом, као носилац дипломе „Вук Караџић“. Медицински факултет Универзитета у 

Крагујевцу завршила је 2004. године, са просечном оценом 9,74. У току основних 

студија, награђивана је од стране Медицинског факултета и Универзитета у Крагујевцу. 

По дипломирању, завршила је приправнички лекарски стаж и положила Стручни испит 

за доктора медицине пред испитном комисијом Министарства здравља Републике 

Србије. 

 Од јануара 2006. до новембра 2008. године радила је у Дому здравља Крагујевац 

као лекар опште праксе, а од новембра 2008. године запослена је на Клиници за 

педијатрију Клиничког центра Крагујевац. Децембра 2015. године засновала је радни 

однос на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу као сарадник у 

настави за ужу научну област Педијатрија.  

Уз сагласност Министарства здравља Републике Србије и Управе Клиничког 

центра Крагујевац, новембра 2009. године уписала је Специјалистичке студије из 

Педијатрије на Медицинском факултету Универзитета у Крагујевцу, које је са одличним 

успехом завршила 05.06.2015. године, чиме је стекла стручни назив специјалиста 

педијатрије. 

Докторскe академскe студијe на Mедицинском факултету Универзитета у 

Крагујевцу, изборно подручје Kлиничка и експериментална фармакологија, уписала је 

школске 2005./2006. године, а фебруара 2011. године положила је Усмени докторантски 

испит. Докторску дисертацију под називом „Анализа фактора ризика за настанак 

метаболичког синдрома код деце и адолесцената“ са успехом је одбранила 28.08.2013. 

године на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, чиме је стекла 

научни назив доктор медицинских наука.  

 Аутор је или коаутор 7 научних радoва објављених у целини у домаћим и 

интернационалним часописима, као и 2 рада саопштена на научним скуповима 

међународног односно националног значаја. Са успехом је завршила једномесечни курс 

под називом „Ултразвук у педијатријској радиологији“ на Универзитетској дечјој 

клиници у Београду крајем новембра 2014. године. У статусу главног истраживача, била 

је учесник у реализацији Јуниор пројектa ЈП 14/11 Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу под називом „Анализа фактора ризика за настанак 

метаболичког синдрома код деце и адолесцената“.  

Руководилац je и предавач акредитованог курса континуиране медицинске 

едукације под називом „Инсулинска резистенција код деце и адолесцената“ у 

организацији Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу (Одлука 

Здравственог савета Србије број 153-02-1811/2016-01 од 23.05.2016. године, 

евиденциони број А-1-1295/16; едукација је одржана 03.09.2016. године на Факултету 

медицинских наука Универзитета у Крагујевцу). Kao предавач, учествовала је и на 

Шестом курсу континуиране медицинске едукације под називом „Шећерна болест код 

деце и адолесцената“ одржаном у Аранђеловцу 25.03.2016. године у организацији 

Удружења педијатара Србије и Специјалне болнице за рехабилитацију „Буковичка 



бања“ Аранђеловац (Одлука Здравственог савета Србије број 153-02-509/2016-01 од 

03.03.2016. године, евиденциони број А-1-55/16). 

Влада енглeским језиком, а поседује и знање из различитих области рада на 

персоналним рачунарима. 

Члан  је Српског лекарског друштва и Лекарске коморе Србије. 

 Др Невена Фолић је удата и мајка двоје деце. 

 

 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. Folić N, Folić M, Marković S, Andjelković M, Janković S. Risk Factors for the 

Development of Metabolic Syndrome in Obese Children and Adolescents. Srp 

Arh Celok Lek 2015; 143(3- 4): 146-52. (М23-3 бода) 

2.2.2. Mijailovic M, Lukic S, Laudanovic D, Folic
 
M, Folic N, Jankovic S. Effects of 

nimodipine on cerebral vasospasm in patients with aneurysmal subarachnoid 

hemorrhage treated by endovascular coiling. Adv Clin Exp Med. 2013; 22(1): 

101-9. (М23-3 бода) 

2.2.3. Djordjevic Z, Jankovic S, Gajovic O, Djonovic N, Folic N, Bukumiric Z. 

Hospital infections in a neurological intensive care unit: incidence, causative 

agents and risk factors. J Infect Dev Ctries 2012; 6(11): 798-805. (М23-3 бода) 
 

2.3.Зборници међународних научних скупова (категорија М30) 

2.3.1. Marković S, Igrutinović Z, Kostić G, Vuletić B, Folić N, Tanasković-

Nestorović J, Rašković Z. Age of menarche and final height in girls with 

idiopathic central precocious puberty treated with GnRH analogue. 2nd 

International Symposium on Advances in PCOS and Women's Health. 

Belgrade, 14-16th April, 2016. Book of Abstracts, page 57. (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.Часописи националног значаја (категорија М50)  

2.5.1. Folic N, Djordjevic Z, Folic M, Markovic S, Vuletic B, Savic D, Gajovic O, 

Jankovic S. Hospital-acquired pneumonia in newborns with birth weight less 

than 1500 grams: risk factors and causes. Ser J Exp Clin Res 2016; DOI: 

10.1515/SJECR-2016-0057 (М52-1,5 бодова) 

2.5.2. Casas Alvarado T, Folic M, Folic N, Jankovic S. Attitudes to antipsychotic 

drugs and their side effects: a comparison between students of medicine in 

Spain and Serbia. Ser J Exp Clin Res 2011; 12(4): 153-6. (М52-1,5 бодова) 

2.5.3. Folić М, Folić N, Varjačić M, Jakovljević M and Janković S. Antihypertensive 

drug  therapy for hypertensive disorders in pregnancy. Acta Medica Medianae 

2008; 47(3): 65-72. (М52-1,5 бодова) 



2.5.4. Folić N, Marković S, Janković S, Folić M. Metabolički sindrom kod dece i 

adolescenata. Racionalna terapija 2011; 3(2): 23-31. (Није на листи МНО за 

2011. годину) 
 

2.6.Зборници скупова националног значаја категорија (М60) 

2.6.1. Marković S, Kostić G, Vuletić B, Igrutinović Z, Rašković Z, Folić N, Medović 

R, Stojković T. Metabolički status dece majki sa gestacionim dijabetesom. 

Deveti srpski kongres o šećernoj bolesti sa internacionalnim učešćem. Beograd, 

15-18. novembar 2015. Zbornik sažetaka, strana 16. (М64-0,2 бода) 
 

2.7.Магистарске и докторске тезе (категорија М70)  

2.7.1. Одбрањена докторска дисертација под називом „Анализа фактора ризика 

за настанак метаболичког синдрома код деце и адолесцената“ дана 

28.08.2013. године на Факултету медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу (М71-6 бодова) 
 

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 до сада има 7 радова објављених у целости (3 из категорије М23, 3 из 

категоријe М52), 2 рада публикована у зборницима међународних односно  националних 

научних скупова (1 из категорије М34, 1 из категорије М64) и одбрањену докторску 

дисертацију, чиме је укупно остварио 20,2 бода. 

Кандидат поседује педагошко искуство из уже научне области Педијатрија. Од 

децембра 2015. године, др Невена Фолић је ангажована као сарадник у настави за ужу 

научну област Педијатрија на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу. 

Током свог рада показала је велику ангажованост и изузетну заинтересованост у домену 

извођења практичне наставе на Интегрисаним академским студијама медицине, 

Интегрисаним академским студијама фармације, Интегрисаним академским студијама 

стоматологије као и Основним струковним студијама.   

Руководилац je и предавач акредитованог курса континуиране медицинске 

едукације под називом „Инсулинска резистенција код деце и адолесцената“ у 

организацији Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу (едукација је 

одржана 03.09.2016. године). 

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

високом образовању и Статутом Факултета медицинских наука 
        

Кандидат др Невена Фолић испуњава све услове за избор сарадника у звању 

асистента предвиђене Законом о високом образовању и Статутом Факултета 

медицинских наука Универзитета у Крагујевцу: има просечну оцену већу од осам, 

завршену специјализацију из уже научне области за коју се бира, доктор је медицинских 



наука 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 Dr sci. med. Невена Фолић испуњава све услове за 

избор сарадника у звању асистента за ужу научну област Педијатрија.  

Комисија предлаже Наставно-научном већу Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу да за сарадника у звању асистента за ужу научну област 

Педијатрија изабере Dr sci. med. Невену Фолић, јер испуњава све Законом и Статутом 

предвиђене услове.  

      

 

 

 

 

 

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ 

      

  

 

Доц. др Славица Марковић  

Доцент за ужу научну област Педијатрија  

Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, председник  

______________________ 

 

 

Доц. др Гордана Костић  

Доцент за ужу научну област Педијатрија  

Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, члан  

______________________ 

 

 

Доц. др Александра Симовић 

Доцент за ужу научну област Педијатрија  

Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, члан  

______________________ 
 

 

 

 

 

У Крагујевцу,  

24.10.2016. године 



Упоредна табела пријављених кандидата 

 

Име и презиме Невена Фолић 

Просечна оцена 9,74 

Уписане академске 

докторске студије 

или специјалистичке 

студије 

Да 

Дужина студирања 
6 година и  

9 месеци 

Испуњени законски 

услови 
Да 

Одбрањена 

докторска теза 
Да 

Положен усмени 

докторантски 

испит/одбрањен  

магистарски рад 

Да 

Број бодова на 

основу објављених 

радова 

20,2 

Педагошко искуство Да 

Уже научно подручје 

Клиничка и 

експериментална 

фармакологија 

Остало 
Лекар специјалиста 

педијатрије 

 

 

 

 

 

 
 


