
НАСТАВНО - НАУЧНОМ ВЕЋУ 

ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ 
  

  

Комисија за припрему извештаја у саставу:  

  

1. проф. др Јанко Ђурић, ванредни професор за ужу научну област Гинекологија 

и акушерство Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, 

председник 

2. проф. др Мирјана Варјачић, редовни професор за ужу научну област 

Гинекологија и акушерство Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу, члан 

3. доц. др Александра Димитријевић, доцент за ужу научну област                               

Гинекологија и акушерство Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу, члан 

 

изабрана одлуком Наставно – научног већа број 01-6102/10-1  од 08.06.2016. године, 

размотрила је пријаве на конкурс за избор истраживач - приправник за ужу научну 

област Гинекологија и акушерство објављен у новинама ,,Послови’’ од 01.06.2016. 

године. На основу увида у конкурсну документацију, комисија доноси следећи  

  

  

ИЗВЕШТАЈ 

  

На расписани конкурс за место истраживач - приправник за ужу научну област 

Гинекологија и акушерство, пријавила су се 3 кандидата:  

 

1. др Никола Д. Јовић 

2. др Милица О. Пантић 

3. др Јасмина Љ. Митровић 

 

Сви пријављени кандидати испуњавају услове за избор у звање истраживач – 

приправник за ужу научну област Гинекологија и акушерство, предвиђене Законом о 

високом образовању, Законом о научно - истраживачкој делатности и Статутом 

Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу.  

  



КАНДИДАТ 1: др Никола Д. Јовић 

 

1. Биографски подаци 

 

Др Никола Д. Јовић рођен је 06.09.1987. године у Крагујевцу. Основну школу 

“Рада Шубакић” у Гружи завршио је 2002. године као носилац дипломе “Вук С. 

Караџић”. Средњу медицинску школу “Сестре Нинковић” завршио је 2006. године као 

носилац дипломе “Вук С. Караџић” и дипломе “Сестре Нинковић” као најбољи ученик 

у генерацији, те је с’ тога био стипендиста Краљевског дома Карађорђевића. На 

Факултету медицинских наука у Крагујевцу дипломирао је 2012. године са просечном 

оценом 9,47, након пет година и једанаест месеци студирања. Студент је треће године 

Докторских академских студија, изборно подручје Хумана репродукција и развој. 

Положио усмени докторски испит из наведеног подручја  28. септембра 2015. године са 

високом оценом. Актуелно припрема пријаву теме докторске дисертације. 

Од 26.08.2013. до 01.06.2014. године волонтирао на Клиници за гинекологију и 

акушерство Клиничког центра Крагујевац. Априла 2014. године  био је ангажован на 

пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, за 

студенте докторских академских студија у научној области – медицина, као 

стипендиста министарства. Од 01. јуна 2014. године обавља посао сарадника у настави 

на Катедри за гинекологију и акушерство Факултета медицинских наука у Крагујевцу. 

Био је учесник више домаћих, као и међународног конгреса (и носилац сертификата) о 

репродуктивном здрављу у организацији Министарства здравља Црне Горе и 

Европског центра за мир и развој (ECPD) УН, 15.-19. септембра 2014. године. На другој 

години специјализацији из гинекологије и акушерства (од 20. јануара 2015. 

године).Члан је лекарске коморе и Српског лекарског друштва.  Познаје рад на 

рачунару, говори руски, немачки и енглески језик. 

 

2. Подаци о објављеним радовима:  

 

Учесник студентских и научних, домаћих и међународних конгреса. Има 

објављене радове, презентоване на студентским конгресима, научним скуповима, као и 

рецензирани, оригинални научни рад. 

 

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, тематскизборници, 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. Jovic N., Nenadovic Zivanovic A., Varjacic M.: Characcteristics of pregnancy, 

delivery and postpartum period in pregnant women with diagnosed gestational diabetes 

mellitus. Ser J Exp Clin Res 2016; 17 (2): 133-137. (М52=1.5 бод) 

 

2.6. Зборници скупова националног значаја (категорија М60) 
 

2.6.1. Јовић Никола. Гестацијски дијабетес – фактори ризика и терапијски 

третман пацијенткиња на подручју које покрива Клинички центар Крагујевац. Зборник 

сажетака 52. конгреса студената биомедицинских наука Србије са интернационалним 

учешћем. Будва, Црна Гора, 2011; 428. (M64=0.2 бода) 

 

2.6.2. Јовић Н, Варјачић М, Ненадовић Живановић А. Да ли близаначка 

трудноћа постаје апсолутна индикација за царски рез?. Зборник радова 58. 

гинеколошко - акушерске недеље, гинеколошко - акушерске секције, СЛД. Београд, 

2014; 157-165. (M64=0.2 бода) 

 

2.6.3. Joвић Н, Варјачић М, Ненадовић Живановић А. Хистеректомија као 

компликација порођаја. Зборник радова 59. гинеколошко - акушерске недеље, 

гинеколошко - акушерске секције, СЛД. Београд, 2015; 399-409. (M64=0.2 бода) 

 

2.6.4. Јовић Н, Живановић Ненадовић А, Зарић В, Милошевић Ј, Варјачић М. 

Порођај задком – шта се променило?. Зборник радова 60. гинеколошко - акушерске 

недеље, гинеколошко - акушерске секције, СЛД. Београд, 2016; 296-304. (M64=0.2 

бода) 

 

2.6.5. Aрсенијевић П, Живановић А, Димитријевић А, Јовић Н, Мујковић С. 

Употреба контрастом побољшаног ултразвука у дијагностици карцинома 

ендометријума. Зборник радова 60. гинеколошко - акушерске недеље, гинеколошко - 

акушерске секције, СЛД. Београд, 2016; 519-522. (M64=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 

 

3. Преглед и мишљење о досадашњем научном и педагошком раду кандидата: 

 

Кандидат др Никола Д. Јовић има објављен један рад у часопису националног 

значаја и пет радова у зборницима радова националног значаја. Досадашњи научно – 



истраживачки рад кандидата се вреднује са 2.5 бодова. Педагошко искуство је стекао 

радећи на одређено време као професор анатомије и физиологије у Медицинској школи 

“Сестре Нинковић” у Крагујевцу 2013. године и као сарадник у настави на Катедри за 

гинекологију и акушерство Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу 

од 01. јуна 2014. године, где и актуелно ради. 

 

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

високом образовању и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу  

  

Кандидат др Никола Д. Јовић 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: има просечну оцену већу од осам и студент је докторских академских 

студија. Кандидат се бави научно - истраживачким радом и има објављен рецензирани 

научни рад.  

 

 

КАНДИДАТ 2 : др Милица О. Пантић  

 

     1. Биографски подаци 

 

Др Милица О. Пантић рођена је 02.01.1990. године у Крагујевцу. Након 

завршене Гимназије у родној Тополи, уписала је Медицински факултет у Крагујевцу 

школске 2009/2010. године, а завршила 10.07.2015. године са просечном оценом 9,26. 

Током студија радила је у лабораторији на Институту при катедри за физиологију. По 

завршеним студијама започела лекарски стаж и исти завршила у року. Докторске 

академске студије уписала је 2015/2016. године на Факултету медицинских наука у 

Крагујевцу.  

Учесник је Конгреса студената биомедицинских наука са међународним 

учешћем где је и презентовала свој рад. Носилац је два сертификата Ресусцитационог 

савета Србије. Завршила је курс “Фармакотерапијски приступ у лечењу уринарних и 

респираторних инфекција”. Члан је лекарске коморе. Познаје рад на рачунару и говори 

енглески и шпански језик, а служи се италијанским и немачким језиком.  

 

2. Подаци о објављеним радовима:  

 

Учесник студентског конгреса. Има објављен рад презентован на студентском 

конгресу, као и објављени оригинални научни рад као коаутор. 

 

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. Pejčić A, Pantić M. Analiza kvaliteta ishrane učenika završnog razreda osnovne 

i srednje škole. Racionalna terapija 2014; 6(2); (M53=1.0 бод) 

 

2.6. Зборници скупова националног значаја (категорија М60) 
 

2.6.1. Pantić M. Analiza kvaliteta ishrane učenika završnog razreda osnovne škole. 

Zbornik radova 54. Kongres studenata biomedicinskih nauka Srbije sa internacionalnim 

učešćem, Kopaonik, 2013; 96. (М64=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 

 

     3. Преглед и мишљење о досадашњем научном и педагошком раду кандидата  

 

Кандидат др Милица О. Пантић има објављен један рад у часопису националног 

значаја и један рад у зборнику скупова националног значаја. Досадашњи научно- 

истраживачки рад кандидата се вреднује са 1.2 бода. Нема педагошко искуство. 

  

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

високом образовању и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу  

 

Кандидат др Милица О. Пантић 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: има просечну оцену већу од осам и студент је академских докторских 

студија. Кандидат се бави научно - истраживачким радом и има објављен рецензирани 

научни рад. 

 

 

 



 

 

 

 

КАНДИДАТ 2 : др Јасмина Љ. Митровић  

 

     1. Биографски подаци 

 

Др Јасмина Љ. Митровић рођена је у Приштини 30.06.1988. године. Основну 

школу “Свети Сава” завршила је у Косовској Митровици са одличним успехом. Средњу 

медицинску школу, општи смер, завршила је у Косовској Митровици са одличним 

успехом (5.00). Медицински факултет, Универзитета у Приштини, са привременим 

седиштем у Косовској Митровици, уписала је 2007. године. Медицински факултет 

завршила је у року са просечном оценом 9.28. 

Током студирања била је учесник више Конгеса биомедицинских наука са 

интернационалним учешћем. 2014. године уписала је Докторске академске студије на 

Медицинском факултету у Приштини, са привременим седиштем у Косовској 

Митровици. Од 18.03.2015. године волонтира у ЗЦ у Косовској Митровици. Познаје рад 

на рачунару и говори енглески језик. 

 

2. Подаци о објављеним радовима:  

 

Учесник студентских конгреса. Не доставља на валидан начин апстракте са 

конгреса биомедицинских наука, нити податке о објављеном  научном  раду у 

часописима националног значаја. 

 

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 

 

     3. Преглед и мишљење о досадашњем научном и педагошком раду кандидата  

 

Кандидат др Јасмина Љ. Митровић није на валидан начин доставила апстракте 

са конгреса. Не доставља податке о објављеном научном раду у часописима 

националног значаја. Нема педагошко искуство. 

  

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

високом образовању и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу  

 

Кандидат др Јасмина Љ. Митровић 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: има просечну оцену већу од осам и студент је академских 

докторских студија. Не доставља на валидан начин апстракте са конгреса 

биомедицинских наука, нити податак о објављеном рецензираном научном раду. 

  



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 Kрагујевцу, од пријављенa три кандидата, сви 

испуњавају услове конкурса.  

На основу конкурсне документације пријављених кандидата, Комисија предлаже 

Научно – наставном већу Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, да 

изабере у звање истраживач - приправник др Николу Д. Јовића, досадашњег 

сарадника у настави за ужу научну област Гинекологија и акушерство.  

  Предложени кандидат има предност у односу на остале кандидате, на основу 

следећих чињеница: 

1. има највећу просечну оцену током студирања 

2. поседује педагошко искуство 

3. има највећи број научно – истраживачких радова 

 

  

у Крагујевцу  

датум 08.07.2016.године 

  



 

 

 

 

 

  

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ  

  

1. Проф. др Јанко Ђурић, вандредни професор за ужу научну област  

Гинекологија и акушерство Факултета медицинских наука  

Универзитета у Крагујевцу, председник  

  

 ________________________________  

 

  

2. Проф. др Мирјана Варјачић, редовни професор за ужу научну област  

Гинекологија и акушерство Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу, члан 

  

 _________________________________  

 

  

 3.  Доц. др Александра Димитријевић, доцент за ужу научну област  

Гинекологија и акушерство Факултета медицинских наука  

Универзитета у Крагујевцу, члан  

  

 __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Упоредна табела пријављених кандидата 
  

Име и презиме Никола Д. 

Јовић 

Милица О. 

Пантић 

Јасмина Љ. 

Митровић 

ОБАВЕЗНИ   УСЛОВИ 

Просечна оцена 9.47 9.26 9.28 

Уписане 

докторске 

академске студије 

 

Да 

 

Да 

 

Да 

Дужина 

студирања 

5.11 година  5.9 година 6.8 година 

Законски услови Испуњени Испуњени Испуњени 

ДОПУНСКИ   УСЛОВИ 

Одбрањена 

докторска теза 

Не Не Не 

Положен усмени 

докторски испит/ 

одбрањен 

магистарски рад 

 

Да 

 

 

Не 

 

Не 

Број бодова на 

основу 

објављених 

радова 

 

2.5 

 

1.2 

 

- 

 

Педагошко 

искуство 

Да 

 

Не Не 

Уже  подручје Хумана 

репродукција и 

развој 

Гинекологија и 

акушерство 

- - 

 


