
 

Наставно-научном већу  

Факултета медицинских наука  

Универзитета у Крагујевцу 

 
 

(Свака рубрика мора бити попуњена) 

(Ако нема података, рубрика остаје празна али назначена)  

 

I      ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 

 

1. Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке: 

Одлука број 01-7904 од 21.06.2017. године, Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу 

2. Датум и место објављивања конкурса: 

Огласне новине Послови од 28.06.2017.године 

3. Број сарадника који се бира, звање и назив уже научне области за коју је расписан конкурс: 

Један истраживач приправник за ужу научну област Фармакологија и токсикологија 

4. Састав комисије са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назива уже научне области за коју је изабран у 

звање и установа у којој је члан комисије запослен: 

- проф. др Јасмина Миловановић, ванредни професор за ужу научну област Фармакологија и токсикологија Факултета 

медицинских наука у Крагујевцу  

- проф. др Драган Миловановић, редовни професор за ужу научну област Фармакологија и токсикологија Факултета 

медицинских наука у Крагујевцу  

- проф. др Марко Фолић, ванредни професор за ужу научну област Клиничка фармација Факултета медицинских наука у 

Крагујевцу 

Одлука о именовању комисије 
5. Пријављени кандидати: 

1. Др Радица Живковић Зарић 

2. Др Валентина Опанчина 

3. Мр пхарм Сања Матић 

 

II      БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 1 

 

1. Име, име једног родитеља и презиме: 

Радица, Светозар Живковић Зарић 

2. Датум и место рођења: 

27.06.1987. Приштина, Александра I Карађорђевића 182/13, 34000 Крагујевац 

3. Година уписа и завршетка високог образовања, универзитет, факултет, назив студијског програма (студијска група), 

просечна оцена током студија и стечени стручни, односно академски назив:  

Упис школске 2005/2006, завршетак 07.03.2012. Универзитет у Крагујевцу, Медицински факултет, Интегрисане академске 

студије медицине, просечна оцена 8,97 (осам и 97/100), доктор медицине 

4. Година уписа докторских академских студија, универзитет, факултет,  научна област: 

2012/2013. године, Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Клиничка и експериментална фармакологија 

5. Година студија (статус на докторским академским студијама):   

У школској 2016/2017. години је први пут поново уписала трећу годину студија 

6. Датум полагања усменог докторског испита и оцена: 

24.12.2015. године, оцена 9 (девет) 

7. Наслов докторске дисертације, датум пријаве и одбране и стечено научно звање: 

„Популациона фармакокинетика ванкомицина код одраслих хоспитализованих пацијената“, одлуком број: IV-03-5484/18 од 

07.06.2017. године, Веће за медицинске науке дало је сагласност на Извештај комисије о оцени научне заснованости теме  

8. Година уписа и завршетка специјалистичких, односно магистарских студија, универзитет, факултет, назив студијског 

програма, просечна оцена током студија, научна област и стечени академски назив: 

 

9. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе: 

 

10. Педагошко искуство: 

• 2015-2016. године, Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу, сарадник у настави за ужу научну област 

Судска медицина, први пут 

• 2016-2017 године, Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу, сарадник у настави за ужу научну област 

Судска медицина, други пут 

III ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ 
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РЕЗУЛТАТИ НАУЧНОГ РАДА 

 

1. Остварени резултати кандидата категорије 20 (аутор(и), наслов рада, часопис, година издавања, волумен (број):стране 

од-до): 

a) укупно у ранијем периоду 

б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање: 2 

       б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање 

1. Jankovic SM, Andjelkovic M, Zaric RZ, Vasic M, Csépány É, Gyüre T, Ertsey C. The psychometric properties of the 

Comprehensive Headache-related Quality of life Questionnaire (CHQQ) translated to Serbian. SpringerPlus. 2016;5(1):1416. 

doi: 10.1186/s40064-016-3109-1. М22 IF 1.130(2016) 

2. 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. 2016; doi: 10.1097/PTS.0000000000000244. M21 IF 2.476(2016) 

2. Остварени резултати кандидата категорије 50 (аутор(и), наслов рада, часопис, година издавања, волумен (број):стране 

од-до): 

a) укупно у ранијем периоду 

б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање: 4 

       б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање 

1. Vitosevic К, Todorovic D, Slovic Z, Zivkovic Zaric R, Todorovic M. Forensic genetics and genotyping. Ser J Exp Clin Res. 

2016; doi:10.1515/SJECR-2016-0074. M51 

2. Slovic Z, Vitosevic K, Zivkovic Zaric R, Mladjenovic N, Todorovic M. Combined Homicide. Racionalna terapija. 2016; 

9(1):0-0. doi:10.5937/racter9-11810. M52 

3. Matejic S, Miletić M, Milošević M, Jakšić V, Todorović M, Vitošević K, Zarić Zivkovic R. The prospect of exhumation 

and identification of the people who are still listed as missing in armed conflict happened in Kosovo and Metohija 1998/99. 

Praxis medica. 2015;44(3):39-42. doi:10.5937/pramed1503039m M52 

4. Živković Zarić R, Zarić M, Janković M. Management of clinically cured tonsillopharyngitis in patients with group a 

streptococcus isolated from a pharyngeal swab. Acta Medica Medianae 2015;54(4):46-51. doi:10.5633/amm.2015.0407 M52 

 

 

 

II      БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 2 

 

1. Име, име једног родитеља и презиме: 

Валентина, Драгоман Опанчина (није доставила извод из МКР) 

2. Датум и место рођења: 

03.12.1989. Крагујевац (није доставила извод из МКР) 

3. Година уписа и завршетка високог образовања, универзитет, факултет, назив студијског програма (студијска група), 

 просечна оцена током студија и стечени стручни, односно академски назив:  

Упис школске 2008/2009, завршетак 11.07.2014. Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Интегрисане 

академске студије медицине, просечна оецна 9,81 (девет и 81/100), доктор медицине 

4. Година уписа докторских академских студија, универзитет, факултет,  научна област: 

2014/2015. године, Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Клиничка и експериментална фармакологија 

5. Година студија (статус на докторским академским студијама):   

У школској 2016/2017. години је први пут уписала трећу годину студија 

6. Датум полагања усменог докторског испита и оцена: 

15.09.2015. године, оцена 9 (девет) 

7. Наслов докторске дисертације, датум пријаве и одбране и стечено научно звање: 

„Процена развоја и утицаја церебралног вазоспазма на исход лечења болесника са субарахноидалним крварењем“, одлуком 

број: IV-03-5484/21 од 07.06.2017. године, Веће за медицинске науке дало је сагласност на Извештај комисије о оцени научне 

заснованости теме 

8. Година уписа и завршетка специјалистичких, односно магистарских студија, универзитет, факултет, назив студијског 

програма, просечна оцена током студија, научна област и стечени академски назив: 

2015. уписала је специјалистичке студије на Факултету медицинских наука, Универзитета у Крагујевцу из области 

Радиологије (није достављена валидна документација) 

9. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе: 

 

10. Педагошко искуство: 

 

III ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ 

РЕЗУЛТАТИ НАУЧНОГ РАДА 
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file:///F:/07.09.%20-%20%20FARMAKOLOGIJA/NOVI%20IZV%20IST%20PRIP%20FARMAKOLOGIJA/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/od%20izbora%20u%20prethodno%20zvanje%20ili%20od%20poslednjeg%20izbora%20u%20zvanje/RZ%20M52-3%20Praxis%20Medica.pdf
file:///F:/07.09.%20-%20%20FARMAKOLOGIJA/NOVI%20IZV%20IST%20PRIP%20FARMAKOLOGIJA/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/od%20izbora%20u%20prethodno%20zvanje%20ili%20od%20poslednjeg%20izbora%20u%20zvanje/RZ%20M52-4%20Acta%20medica%20medianae.pdf
file:///F:/07.09.%20-%20%20FARMAKOLOGIJA/NOVI%20IZV%20IST%20PRIP%20FARMAKOLOGIJA/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/od%20izbora%20u%20prethodno%20zvanje%20ili%20od%20poslednjeg%20izbora%20u%20zvanje/RZ%20M52-4%20Acta%20medica%20medianae.pdf
file:///F:/07.09.%20-%20%20FARMAKOLOGIJA/NOVI%20IZV%20IST%20PRIP%20FARMAKOLOGIJA/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/VO%20Uverenje%20o%20fakultetu.pdf
file:///F:/07.09.%20-%20%20FARMAKOLOGIJA/NOVI%20IZV%20IST%20PRIP%20FARMAKOLOGIJA/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/VO%20Uverenje%20o%20fakultetu.pdf
file:///F:/07.09.%20-%20%20FARMAKOLOGIJA/NOVI%20IZV%20IST%20PRIP%20FARMAKOLOGIJA/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/VO%20Potvrda%20doktorske%20studije.pdf
file:///F:/07.09.%20-%20%20FARMAKOLOGIJA/NOVI%20IZV%20IST%20PRIP%20FARMAKOLOGIJA/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/VO%20Potvrda%20doktorske%20studije.pdf
file:///F:/07.09.%20-%20%20FARMAKOLOGIJA/NOVI%20IZV%20IST%20PRIP%20FARMAKOLOGIJA/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/VO%20Potvrda%20doktorske%20studije.pdf
file:///F:/07.09.%20-%20%20FARMAKOLOGIJA/NOVI%20IZV%20IST%20PRIP%20FARMAKOLOGIJA/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/VO%20Potvrda%20doktorske%20studije.pdf
file:///F:/07.09.%20-%20%20FARMAKOLOGIJA/NOVI%20IZV%20IST%20PRIP%20FARMAKOLOGIJA/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/VO%20Potvrda%20doktorske%20studije.pdf
file:///F:/07.09.%20-%20%20FARMAKOLOGIJA/NOVI%20IZV%20IST%20PRIP%20FARMAKOLOGIJA/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/VO%20Potvrda%20doktorske%20studije.pdf
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1. Остварени резултати кандидата категорије 20 (аутор(и), наслов рада, часопис, година издавања, волумен (број):стране 

од-до): 

a) укупно у ранијем периоду 

б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање 

 

2. Остварени резултати кандидата категорије 50 (аутор(и), наслов рада, часопис, година издавања, волумен (број):стране 

од-до): 

a) укупно у ранијем периоду 

б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање: 6 

       б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање: 6 

1. Opančina V, Živković Radojević M, Janković S. Glavobolje kod pacijenata koji se podvrgavaju opštoj anesteziji. Med Čas 

2016; 50(1): 7-11. М52 

2. Opancina V, Jankovic S, Stanic G, Opancina M. Development and validation of a questionnaire about patient knowledge of 

adverse effects of statins. Acta Fac Med Naiss 2016; 33(4):247-258. М51 

3. Opancina V. Prevention and Treatment of Cerebral Vasospasm after Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage. Racionalna 

terapija 2016; 8(2): 35-39. М52 

4. Raspopovic K, Jankovic S, Opancina V. Factors affecting inappropriate prescription of antibiotics and the emergence of 

antibiotic resistance in patients in primary health care. Med Čas 2016; 50(3): 85-90. М52 

5. Živković Radojević M, Opančina V, Janković S. Frequency of headache in oncology patients undergoing radiotherapy. 

Timocki medicnski glasnik 2016; 41(4): 270-275. М52 

6. Vojinovic R, Opancina V. The role of computed tomography in evaluation of the acute ischemic stroke. Med Čas (K2016; 

50(4): 139-143. М52 

 

 

 

II      БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 3 

 

1. Име, име једног родитеља и презиме: 

Сања, Драгољуб Матић (није доставила извод из МКР) 

2. Датум и место рођења: 

02.05.1992., Косовска Митровица (није доставила извод из МКР) 

3. Година уписа и завршетка високог образовања, универзитет, факултет, назив студијског програма (студијска група), 

просечна оцена током студија и стечени стручни, односно академски назив:  

Упис школске 2011/2012, завршетак 13.07.2016. Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Интегрисане 

академске студије фармације, просечна оецна 9,48 (девет и 48/100), магистар фармације 

4. Година уписа докторских академских студија, универзитет, факултет,  научна област: 

2016/2017. године, Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Истраживања у фармацији 

5. Година студија (статус на докторским академским студијама):   

У школској 2016/2017. години је први пут уписала прву годину студија 

6. Датум полагања усменог докторског испита и оцена: 

 

7. Наслов докторске дисертације, датум пријаве и одбране и стечено научно звање: 

 

8. Година уписа и завршетка специјалистичких, односно магистарских студија, универзитет, факултет, назив студијског 

програма, просечна оцена током студија, научна област и стечени академски назив: 

 

9. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе: 

 

10. Педагошко искуство: 

 

III ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ 

РЕЗУЛТАТИ НАУЧНОГ РАДА 

 

1. Остварени резултати кандидата категорије 20 (аутор(и), наслов рада, часопис, година издавања, волумен (број):стране од-

до): 

a) укупно у ранијем периоду 

б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање 

 

file:///F:/07.09.%20-%20%20FARMAKOLOGIJA/NOVI%20IZV%20IST%20PRIP%20FARMAKOLOGIJA/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/raniji%20period/VO%20HEADACHE.pdf
file:///F:/07.09.%20-%20%20FARMAKOLOGIJA/NOVI%20IZV%20IST%20PRIP%20FARMAKOLOGIJA/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/raniji%20period/VO%20HEADACHE.pdf
file:///F:/07.09.%20-%20%20FARMAKOLOGIJA/NOVI%20IZV%20IST%20PRIP%20FARMAKOLOGIJA/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/raniji%20period/VO%20bDevelopment%20and%20Validation.pdf
file:///F:/07.09.%20-%20%20FARMAKOLOGIJA/NOVI%20IZV%20IST%20PRIP%20FARMAKOLOGIJA/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/raniji%20period/VO%20bDevelopment%20and%20Validation.pdf
file:///F:/07.09.%20-%20%20FARMAKOLOGIJA/NOVI%20IZV%20IST%20PRIP%20FARMAKOLOGIJA/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/raniji%20period/VO%20Prevention%20and%20treatment.pdf
file:///F:/07.09.%20-%20%20FARMAKOLOGIJA/NOVI%20IZV%20IST%20PRIP%20FARMAKOLOGIJA/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/raniji%20period/VO%20Prevention%20and%20treatment.pdf
file:///F:/07.09.%20-%20%20FARMAKOLOGIJA/NOVI%20IZV%20IST%20PRIP%20FARMAKOLOGIJA/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/raniji%20period/VO%20Raspopovic%20antibiotici.pdf
file:///F:/07.09.%20-%20%20FARMAKOLOGIJA/NOVI%20IZV%20IST%20PRIP%20FARMAKOLOGIJA/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/raniji%20period/VO%20Raspopovic%20antibiotici.pdf
file:///F:/07.09.%20-%20%20FARMAKOLOGIJA/NOVI%20IZV%20IST%20PRIP%20FARMAKOLOGIJA/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/raniji%20period/VO%20Timocki%20glasnik.pdf
file:///F:/07.09.%20-%20%20FARMAKOLOGIJA/NOVI%20IZV%20IST%20PRIP%20FARMAKOLOGIJA/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/raniji%20period/VO%20Timocki%20glasnik.pdf
file:///F:/07.09.%20-%20%20FARMAKOLOGIJA/NOVI%20IZV%20IST%20PRIP%20FARMAKOLOGIJA/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/raniji%20period/VO%20The%20role%20of%20CT.pdf
file:///F:/07.09.%20-%20%20FARMAKOLOGIJA/NOVI%20IZV%20IST%20PRIP%20FARMAKOLOGIJA/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/raniji%20period/VO%20The%20role%20of%20CT.pdf
file:///F:/07.09.%20-%20%20FARMAKOLOGIJA/NOVI%20IZV%20IST%20PRIP%20FARMAKOLOGIJA/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/Sm%20Uverenje%20o%20diplomi.pdf
file:///F:/07.09.%20-%20%20FARMAKOLOGIJA/NOVI%20IZV%20IST%20PRIP%20FARMAKOLOGIJA/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/Sm%20Uverenje%20o%20diplomi.pdf
file:///F:/07.09.%20-%20%20FARMAKOLOGIJA/NOVI%20IZV%20IST%20PRIP%20FARMAKOLOGIJA/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/SM%20Potvrda%20za%20dokt%20studije.PDF
file:///F:/07.09.%20-%20%20FARMAKOLOGIJA/NOVI%20IZV%20IST%20PRIP%20FARMAKOLOGIJA/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/SM%20Potvrda%20za%20dokt%20studije.PDF
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2. Остварени резултати кандидата категорије 50 (аутор(и), наслов рада, часопис, година издавања, волумен (број):стране 

од-до): 

a) укупно у ранијем периоду 

б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звањe: 1 

       б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање 

1. Matic S. Razvoj i ispitivanje pouzdanosti upitnika za merenje inteziteta straha od infertiliteta. Racionalna terapija 2015; 7(2):1-

12 М52 

 

 

  

file:///F:/07.09.%20-%20%20FARMAKOLOGIJA/NOVI%20IZV%20IST%20PRIP%20FARMAKOLOGIJA/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/raniji%20period/SM%20Validacija%20upitnika%20za%20strah%20od%20infert.pdf
file:///F:/07.09.%20-%20%20FARMAKOLOGIJA/NOVI%20IZV%20IST%20PRIP%20FARMAKOLOGIJA/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/raniji%20period/SM%20Validacija%20upitnika%20za%20strah%20od%20infert.pdf
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IV   АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА 

Кандидат др Радица Живковић Зарић у досадашњем научно-истраживачком раду аутор је и коаутор 6 радова објављених у 

научним часописима међународног и националног значаја (1 М21, 1 М22, 1 М51 и 3 М52). Има значајно педагошко искуство, 

била је сарадник у настави на предмету Судска медицина на Факултету медицинских наука у Крагујевцу у периоду од 2015. 

до 2017. године. 

 

 

Кандидат др Валентина Опанчина у досадашњем научно-истраживачком раду аутор је и коаутор 6 радова објављена у 

научним часописима међународног и националногзначаја (1 М51 и 5 М52). Нема педагошког искуства.  

 

 

Кандидат мр пхарм Сања Матић у досадашњем научно-истраживачком раду аутор је 1 рада објављеног у научном часопису 

националногзначаја (1 М52). Нема педагошког искуства. 

 

 

V МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У 

ЗВАЊЕ СВАКОГ КАНДИДАТА ПОЈЕДИНАЧНО 
 

Кандидат др Радица Живковић Зарић, испуњава све остале услове за избор у звање истраживач-приправник предвиђене 

Законом о високом образовању, Законом о научно-истраживачкој делатности и Статутом Факултета медицинских 

наукаУниверзитета у Крагујевцу: има просечну оцену већу од осам, студент је треће године Академских докторских студија 

и има 5 објављених радова in extenso у часописима категорије М20 и М50 на једном од водећих светских језика.  

 

Кандидат др Валентина Опанчина, испуњава све остале услове за избор у звање истраживач-приправник предвиђене 

Законом о високом образовању, Законом о научно-истраживачкој делатности и Статутом Факултета медицинских 

наукаУниверзитета у Крагујевцу: има просечну оцену већу од осам, студент је треће године Академских докторских студија 

и има 4 објављенa рада in extenso у часописима категорије М50 на једном од водећих светских језика.  

 

Кандидат мр пхарм Сања Матић, не испуњава 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: није студент треће године Академских докторских студија. 

 

НАПОМЕНА: Потребно је експлицитно навести да ли или не сваки кандидат појединачно испуњава услове за избор у звање. 
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VI   ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ОДРЕЂЕНО ЗВАЊЕ 

Комисија са задовољством предлаже Наставно-научном већу Факултета медицинских наукаУниверзитета у Крагујевцу да 

изабере др Радицу Живковић Зарић, у звање истраживач-приправик, јер испуњава све Законом и Статутом предвиђене 

услове. Кандидат др Радица Живковић Зарић има предност у односу на остале пријављене кандидате на основу значајног 

педагошког искуства, највећег броја радова (са већим импакт фактором) објављених у научним часописима међународног и 

националног значаја и студент је треће године докторских академских студија. 

 

 

 

 

ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________ 

 

Проф. др Јасмина Миловановић, ванредни професор за ужу научну област Фармакологија и токсикологија Факултета 

медицинских наука у Крагујевцу, председник 

 

 

 

 

_______________________________________________________ 

 

Проф. др Драган Миловановић, редовни професор за ужу научну област Фармакологија и токсикологија Факултета 

медицинских наука у Крагујевцу, члан 

 

 

 

 

_______________________________________________________ 

 

Проф. др Марко Фолић, ванредни професор за ужу научну област Клиничка фармација Факултета медицинских наука у 

Крагујевцу, члан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У Крагујевцу, 17.08.2017. године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: 

Извештај се пише на обрасцу, навођењем кратких одговора, са валидним подацима, без непотребног текста. 

Члан комисије који не жели да потпише извештај јер се не слаже са мишљењем већине чланова комисије, дужан је да 

унесе у извештај образложење, односно разлоге због којих не жели да потпише извештај. 
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VII   ТАБЕЛА-САЖЕТАК 

ИСТРАЖИВАЧ-ПРИПРАВНИК 

Др Радица Живковић Зарић 

УСЛОВИ ПРЕМА ЗАКОНУ О НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ 

 Остварено Испуњава услов 

Обавезни 

услови 

На завршеним претходним нивоима студија укупна 

просечна оцена (најмање осам) 
8,97 ДА 

Студент докторских академских студије ДА ДА 

УСЛОВИ ПРЕМА  СТАТУТУ ФАКУЛТЕТА  

 Остварено Испуњава услов 

Општи 

услови 

На завршеним претходним нивоима студија укупна 

просечна оцена (најмање осам) 
8,97 ДА 

Студент треће године докторских академских студија са 

остварених 120 ЕСПБ 
ДA ДА 

РЕЗУЛТАТИ НАУЧНОГ РАДА 

Посебни 

услови 
1 рад категорије М52 (најмање)   

1 М21, 1 М22, 1 М51, 2 

М52 
ДА 

 

VII   ТАБЕЛА-САЖЕТАК 

ИСТРАЖИВАЧ-ПРИПРАВНИК 

Др Валентина Опанчина 

УСЛОВИ ПРЕМА ЗАКОНУ О НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ 

 Остварено Испуњава услов 

Обавезни 

услови 

На завршеним претходним нивоима студија укупна 

просечна оцена (најмање осам) 
9,81 ДА 

Студент докторских академских студије ДА ДА 

УСЛОВИ ПРЕМА  СТАТУТУ ФАКУЛТЕТА  

 Остварено Испуњава услов 

Општи 

услови 

На завршеним претходним нивоима студија укупна 

просечна оцена (најмање осам) 

9,81 

 
ДА 

Студент треће године докторских академских студија са 

остварених 120 ЕСПБ 
ДA ДА 

РЕЗУЛТАТИ НАУЧНОГ РАДА 

Посебни 

услови 
1 рад категорије М52 (најмање)   1 М51, 3 М52 ДА 
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VII   ТАБЕЛА-САЖЕТАК 

ИСТРАЖИВАЧ-ПРИПРАВНИК 

Мр пхарм Сања Матић 

УСЛОВИ ПРЕМА ЗАКОНУ О НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ 

 Остварено Испуњава услов 

Обавезни 

услови 

На завршеним претходним нивоима студија укупна 

просечна оцена (најмање осам) 
9,48 ДА 

Студент докторских академских студије ДА ДА 

УСЛОВИ ПРЕМА  СТАТУТУ ФАКУЛТЕТА  

 Остварено Испуњава услов 

Општи 

услови 

На завршеним претходним нивоима студија укупна 

просечна оцена (најмање осам) 
9,48 ДА 

Студент треће године докторских академских студија са 

остварених 120 ЕСПБ 
НЕ НЕ 

РЕЗУЛТАТИ НАУЧНОГ РАДА 

Посебни 

услови 
1 рад категорије М52 (најмање)   / НЕ 

 

 

file:///F:/07.09.%20-%20%20FARMAKOLOGIJA/NOVI%20IZV%20IST%20PRIP%20FARMAKOLOGIJA/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/Sm%20Uverenje%20o%20diplomi.pdf
file:///F:/07.09.%20-%20%20FARMAKOLOGIJA/NOVI%20IZV%20IST%20PRIP%20FARMAKOLOGIJA/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/SM%20Potvrda%20za%20dokt%20studije.PDF
file:///F:/07.09.%20-%20%20FARMAKOLOGIJA/NOVI%20IZV%20IST%20PRIP%20FARMAKOLOGIJA/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/Sm%20Uverenje%20o%20diplomi.pdf
file:///F:/07.09.%20-%20%20FARMAKOLOGIJA/NOVI%20IZV%20IST%20PRIP%20FARMAKOLOGIJA/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/SM%20Potvrda%20za%20dokt%20studije.PDF

