
 

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 Добривоје Стојадиновић, доцент за ужу научну област Анатомија  

          Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, члан 

 

 

изабрана одлуком Наставно-научног већа Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу броj 01-12095/12 од 26.10.2016. године, размотрила је пријаве на конкурс за 

избор истраживача-приправника за ужу научну област Анатомија објављен у новинама 

„Послови“ од 26.10.2016. године. 

 

 На основу увида у конкурсну документацију, Комисија доноси следећи  

 

И З В Е Ш Т А Ј 

 

На расписани конкурс за избор истраживача-приправника пријавио  се  1 (један)  кандидат: 

 

1. др Милош Минић 

 

Пријављени кандидат испуњава услове за избор предвиђене Законом о високом 

образовању, Законом о научно-истраживачкој делатности и Статутом Факултета 

медицинских наука Универзитета у Крагујевцу. 

 



 КАНДИДАТ 1: др Милош Минић 

 

1. Биографски подаци 

 

Милош Минић, доктор медицине, рођен је 30.03.1986. године у Новом Пазару. 

Основну школу завршио је као носилац дипломе "Вук Караџић". Гимназију је завршио као 

ученик генерације. Медицински факултет у Крагујевцу је уписао школске 2005/2006. 

године, где је и дипломирао 05.06.2012. године са просечном оценом 9,87. Укупна дужина 

студирања износи 6 година и 8 месеци. Школске 2016/17. године, уписаo је поново другу 

годину Докторских академских студија на Факултету медицинских наука у Крагујевцу, на 

смеру Експериментална и примењена физиологија са спортском медицином. 

Од  2013. до јануара 2015. године волонтирао је у Клиници за општу хирургију и 

Центру за урологију, КЦ Крагујевац. Од 12. јануара 2015. године запослен је као сарадник 

у настави на предмету Анатомија на Факултету медицинских наука у Крагујевцу. 

Говори енглески и немачки језик (напрени ниво) и познаје рад на рачунару 

(рачунарски језици и интернет). 

 

 

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. 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  
 

Кандидат др Милош Минић запослен је на Факултету медицинских наука у 

Крагујевцу од 12.01.2015. године, као сарадник у настави за ужу научну област Анатомија. 

У исто звање поново је изабран у марту 2016. године. У наведеном периоду др Милош 

Минић активно је укључен у извођење практичне наставе на интегрисаним академским 

студијама медицине, стоматологије и фармације, као и на основним струковним студијама. 

Према обавезама се односи савесно, практичну наставу добро припрема, испољивши 

таленат да практична знања из Анатомије, на интересантан и јасан начин, пренесе 

студентима.  

 

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

образовању Статутом Факултета медицинских наука  

  

Кандидат др Милош Минић, испуњава све остале услове за избор у звање 

истраживач-приправник предвиђене Законом о високом образовању, Законом о научно-

истраживачкој делатности и Статутом Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу: има просечну оцену већу од осам (9,87) и студент је Академских докторских 

студија. 

 



ЗАКЉУЧАК 

 

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

високом образовању, Закону о научно-истраживачкој делатности и Статуту Факултета 

медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, пријављени кандидат др Милош Минић 

испуњава услове за избор у звање истраживач-приправник.  

Комисија предлаже Наставно-научном већу Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу да изабере др Милоша Минића, досадашњег сарадника у 

настави за ужу научну област Анатомија, у звање истраживач-приправик, јер испуњава све 

Законом и Статутом предвиђене услове.  

    

 
 

У Крагујевцу ,     ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ   

14.12.2016. 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 Добривојe Стојадиновић,  

           доцент за ужу научну област Анатомија, 

           Факултета медицинских наука Универзитета у  

           Крагујевцу, члан 

 



Упоредна табела пријављених кандидата 

 

 

 

 

 
 

 

 

Име и презиме др Милош Минић 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

Просечна оцена 9,87 

Уписане академске 

докторске студије 

или 

специјалистичке 

студије 

ДА 

 

 

Дужина студирања 6 година и 8 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 

/ 

Педагошко 

искуство 

Сарадник у настави на предмету 

Анатомија (2 године) 

Уже научно 

подручје 

Експериментална и примењена 

физиологија са спортском медицином 

Остало  


