
 

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ 

ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ 

 

Комисија за припрему извештаја у саставу: 

 

      1. Проф.др Гордана Тончев, ванредни професор за ужу научну област Неурологија,  

Факултета медицинских наука у Крагујевцу, председник  

      2. Проф. др Светлана Милетић Дракулић, ванредни професор за ужу научну област 

Неурологија, Факултета медицинских наука у Крагујевцу, члан 

      3. проф.др Предраг Чановић, редовни професор за ужу научну област Инфективне 

болести, Факултета медицинских наука у Крагујевцу, члан 

 

 

изабрана одлуком Наставно-научног већа Факултета медицинских наука у Крагујевцу броj 

01-4359/9 од 26.04.2016. године, размотрила је пријаве на конкурс за избор истраживача 

приправника за ужу научну област Неурологија објављен у новинама „Послови“ од 

27.04.2016. године. 

   На основу увида у конкурсну документацију, Комисија доноси следећи  

 

И З В Е Ш Т А Ј 
 

На расписани конкурс  за истраживача приправника пријавио се један кандидат: 

1. Др Дејан Алексић 

 

        Пријављени кандидат испуњава услове за избор предвиђене Законом о високом 

образовању, Законом о научно-остраживачкој делатности и Статутом Факултета 

медицинских наука у Крагујевцу. 

 



КАНДИДАТ 1:  Др Дејан Алексић 

 

1. Биографски подаци 

            Др Дејан Алексић рођен је 25.04.1987.године у Краљеву, где је завршио основну и 

средњу медицинску школу са одличним успехом. Године 2006. уписао је Медицински 

факултет Универзитета у Београду који је завршио 2012.године након 6 година студирања 

са просечном оценом 9.76. Године 2012. на Факултету медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу уписао је докторске академске студије из области Неуронауке. Од априла 2013. 

године до маја 2014. био је стипендиста докторанд Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја и у склопу тога на Факултету Медицинских наука у Крагујевцу, на 

пројекту Основних истраживања. Лекар волонтер је у Клиници за неурологију Клиничког 

центра Крагујевац од 15. октобра 2013.године. Усмени докторски испит положио је у јулу 

2014.године и добио оцену 10. Пријавио је тему докторске тезе под називом „Анализа 

фактора ризика за настанак непожељних интеракција лекова код пацијената у неуролошкој 

јединици интензивне неге“. Члан је Друштва младих неуролога Србије од 2015.године. Од 

почетка 2016.године учествује у једном научном пројекту од међународног значаја 

(OFELIA- академска студија, у којој је главни истраживач проф.др Јелена Друловић са 

Клинике за неурологију Клиничког центра Србије у Београду) и на једном научном 

пројекту од националног значаја (PRIMUS-први исхемијски мождани удар код млађих 

одраслих у Србији, академска студија, под руководством проф.др Дејане Јовановић, са 

Клинике за неурологију, Клиничког центра Србије у Београду). У јуну 2016. године уписао 

је специјалистичке студије из области Неурологије.  

 

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 Нема 

2.3 Зборници међународних научних скупова (категорија М30)  

      2.3.1 D.Aleksic. Unusuall case of stroke related to Kocuria Kristinae endocarditis 

cured by surgery treatment. ECNP Seminar in Neuropsychopharmacology. Vrdnik, Serbia 

2016, apr 22-24. P33.                                                                                (М34-0,5 бодова) 

       2.3.2. G. Toncev, K. Vesic, D. Mijailovic, S. Miletic Drakulic, T. Boskovic Matic, A. 

Gavrilovic, D. Aleksic, A. Azanjac, S. Simovic. Adherence to interferon-beta treatment in 

patients with relapsing-remitting form of multiple sclerosis in Serbian district Sumadija. 

31
st
 Congress of the European committee for treatment and research in multiple sclerosis 

(ECTRIMS). Barselona, Spain, 2015, oct 7-10; EP1334. Мultiple sclerosis Journal (2015); 

21:696-696.                                                                                               (M34-0,5 бодова) 

       2.3.3. G.Toncev, D.Mijailovic, S.Miletic Drakulic, T.Boskovic Matic, A. Gavrilovic, 

K.Vesic, D.Aleksic, A.Azanjac, S.Simovic. Depression correlates with sexual dysfunction 

and fatigue in multiple sclerosis patients. XXII World congress of neurology. Santago, 

Chile, 2015, oct 31-nov 5; WFN015-0712.                                               (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. Simovic S, Aleksic D, Boskovic Matic T, Vesic K, Toncev S, Miletic Drakulic S,   

Toncev G. Temporal variations of stroke occurence. Ser J Exp Clin Res. 

DOI:10.1515/SJECR/-2016-0025                                                                  (М52-1.5 бод)                                              

2.5.2. Toncev S, Aleksic D, Toncev G. Prevalence of asymptomatic abdominal aortic 

aneurysm in patients with carotid stenosis. Ser J Exp Clin Res. DOI: 10.1515/SJECR-

2016-0020.                                                                                                     (М52-1.5 бод) 

2.5.3. Gavrilovic A, Miletić-Drakulić S, Bošković-Matić T, Vesić K, Aleksić D, 

Gavrilović J. EEG abnormalities as diagnostic and prognostic factor for encephalitis. Ser J 

Exp Clin Res. DOI: 10.1515/SJECR-2016-0018.                                         (М52-1.5 бод) 

 

2.5.4. Aleksic D, Bukonjic A, Stefanovic S. Non-opioid analgesics consumption at the 

surgery departments of a secondary care hospital in general hospital in Kraljevo, Serbia. 

Ser J Exp Clin Res 2015; 16 (3): 229-233.                                                    (М52-1.5 бод) 

2.6.Зборници скупова националног значаја категорија (М60)  

     2.6.1. Aleksić D, Mijailović Đ, Azanjac-Arsić A, Vesić K, Simović S, Bošković-Matić 

T, Gavrilović A, Miletić- Drakulić S, Tončev G.  Anksioznost korelira sa zamorom i 

seksualnom disfunkcijom kod pacijenata sa multiplom sklerozom. Zbornik sažetaka 

X/XVI Kongres neurologa Srbije sa međunarodnim učešćem Novi Sad 22-24.10.2015. 

p121.                                                                                                              (M64-0.2 бода) 

     2.6.2. Jekić Đ, Simović S, Aleksić D. Značaj doplersonografije karotida kod akutne 

insuficijencije aortnih i mitralnih valvula- prikaz slučaja. Zbornik sažetaka X/XVI 

Kongres neurologa Srbije sa međunarodnim učešćem Novi Sad 22-24.10.2015. p133.   

 (M64-0.2 бода)                                                                                                                

    2.6.3 Vesić K, Mijailović Đ, Azanjac-Arsić A, Simović S, Aleksić D, Bošković-Matić 

T, Gavrilović A,Miletić- Drakulić S, Tončev G. Dugotrajna adherenca u terapi ji 

interferonom-beta kod pacijenata sa relapsno-remitentnom multiplom sklerozom. Zbornik 

sažetaka X/XVI Kongres neurologa Srbije sa međunarodnim učešćem Novi Sad 22-

24.10.2015.p74.                                                                                             (M64-0.2 бода)                                  

          2.6.4. Simović S, Mijailović Đ, Bošković Matić T, Gavrilović A, Azanjac Arsić A, 

Vesić K,   Aleksić D, Miletić Drakulić S, Tončev G. Depresija korelira sa seksualnom 

disfunkcijom i zamorom kod obolelih od multiple skleroze. Zbornik sažetaka X/XVI 

Kongres neurologa Srbije sa međunarodnim učešćem Novi Sad 22-24.10.2015. p67.    

(M64-0.2 бода)                                                                                                                              

         2.6.5. Дејан Алексић, Андриана Букоњић, Срђан Стефановић. Tренд 

потрошње  неопиоидних аналгетика на хируршким одељењима здравственог центра 

„Студеница“ у Краљеву. Мед Час 2013; 47 (Суплемент 1).                    (M64-0.2 бода)                                                 

         2.6.6. Андриана Букоњић, Дејан Алексић, Срђан Стефановић. Анализа 

потрошње антибиотика на хируршким одељењима здравственог центра 

„Студеница“ у Краљеву. Мед Час 2013; 47 (Суплемент 1).                    (M64-0.2 бода)  

                                                                               

         2.6.7. Дејан Алексић, Бојана Божић „Испитивање С гена хепатитис Б вируса 

код пацијената са хроничним хепатитисом“. Зборник сажетака 51.конгреса 



студената биомедицинских наука Србије са интернационалним учешћем. Охрид, 

април 2010.године. р211.     

                                                                                                                      (M64-0.2 бода) 

         2.6.8.Дејан Алексић, Вања Мартиновић „Одређивање вазомоторне 

реактивности ултразвучном методом код пацијената са транзиторним исхемијским 

атаком“. Зборник сажетака 52.конгреса студената биомедицинских наука Србије са 

интернационалним учешћем. Будва, Црна Гора, април 2011.године. р704. 

                                                                                                                       (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.  

2.9.Патенти, ауторске изложбе, тестови (категорија М90)  

2.9.1.  

 

  

 

 

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

 

 

       Др Дејан Алексић има укупно 4 објављена рада из М50 категорије у часописима 

националног значаја са укупно 6 бодова; 3 саопштења из М30 категорије Зборника 

међународних научних скупова са укупно 1.5 бодова; и 8 саопштења из М60 категорије 

Зборника скупова националног значаја са укупно 1.6 бодова. Укупно има 9.1 бодова. Др 

Дејан Алексић учествује у једном научном пројекту од међународног значаја и на једном 

научном пројекту од националног значаја. Као сарадник у настави, од 05.05.2014.године, 

на предмету Неурологија, учествовао је у организацији и спровођењу наставе на 

Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу на 4 студијска програма 

(интегрисане академске студије медицине, интегрисане академске студије  фармације, 

интегрисане академске студије стоматологије, основне струковне студије).  

 

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

образовању Статутом Факултета медицинских наука 

 

      Кандидат Дејан Алексић 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: има просечну оцену већу од осам и 

студент је Академских докторских студија, има смисао за рад (педагошко искуство), 

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

први аутор, пријављену тему докторске тезе и додељену здравствену специјализацију из 

области Неурологије. 

 

 

 

 



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 у Крагујевцу, пријављени кандидат испуњава услове за избор 

истраживача приправника за ужу научну област неурологија, и то:  

-има просечну оцену већу од осам 

-студент је Академских докторских студија 

-има смисао за рад (педагошко искуство) 

-има објављен најмање један рад у целини у стручном или научном часопису са 

рецензијом као први аутор 

-има пријављену тему докторске тезе 

-има додељену здравствену специјализацију из области неурологије. 

На основу конкурсне документације пријављеног кандидата, Комисија предлаже 

Наставно-научном већу Факултета медицинских наука да изабере др Дејана Алексића у 

истраживача приправника, јер испуњава све Законом и Статутом предвиђене услове.  

       

    

 
 

У Крагујевцу .     ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ   

07.06.2016.године       

 

 

            1. Проф.др Гордана Тончев – председник,  

ванредни професор за ужу научну област 

Неурологија, Факултет медицинских наука, 

Крагујевац     

 

             

 

 

2. Проф.др Светлана Милетић Дракулић – члан,  

ванредни професор за ужу научну област 

Неурологија, Факултет медицинских наука, 

Крагујевац   

 

             

 

 

   3. Проф.др Предраг Чановић – члан,  

Редовни професор за ужу научну област 

Инфективне болести, Факултет медицинских 

наука, Крагујевац 

 

             

 



Упоредна табела пријављених кандидата 

 

Име и презиме Дејан Алексић    

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

Просечна оцена 9.76    

Уписане 

академске 

докторске 

студије или 

специјалистичке 

студије 

Да    

Дужина 

студирања 

6 година    

Испуњени 

законски услови 

Да    

ДОПУНСКИ УСЛОВИ 

Одбрањена 

докторска теза 

Не    

Положен 

усмени 

докторантски 

испит/ 

одбрањен  

магистарски рад 

Да    

Број бодова на 

основу 

објављених 

радова 

9.1    

Педагошко 

искуство 

Да    

Уже научно 

подручје 

Неуронауке    

Остало Пријављена 

тема 

докторске тезе 

   

 

 

 

 

 

 
 


