
1 

 

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ 

ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ 

 

 

Комисија за припрему извештаја у саставу: 

 

1. проф. др Мирјана А. Јанићијевић Петровић, редовни професор за ужу научну 

област Офталмологија, Факултета медицинских наука у Крагујевцу, председник 

2. доц. др Ненад Петровић, доцент за ужу научну област Офталмологија, Факултета 

медицинских наука у Крагујевцу, члан  

3. доц. др Сунчица Срећковић, доцент за ужу научну област Офталмологија, 

Факултета медицинских наука у Крагујевцу, члан 

 

изабрана одлуком Наставно-научног већа број 01-2873/9 од 06.04.2016. године, 

размотрила је пријаве на конкурс за избор истраживача приправника за ужу научну област 

Офталмологија објављен у новинама ,,Послови’’ од 30.03.2016. године. 

 

На основу увида у конкурсну документацију, комисија доноси следећи 

 

 

ИЗВЕШТАЈ 

 

На расписани конкурс за истраживача приправника за ужу научну област Офталмологија 

пријавило се 2 кандидата: 

 

1. др Душан Тодоровић 

2. др Јасмина Митровић 

 

Оба пријављена кандидати испуњавају услове за избор у звање истраживача приправника 

предвиђене Законом о високом образовању, Законом о научно-истраживачкој делатности 

и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу. 

 

 

КАНДИДАТ 1: др Душан Тодоровић 

 

1. Биографски подаци:  
 

Др Душан Тодоровић, рођен је 25.01.1988. године у Крагујевцу. Основну школу 

"Станислав Сремчевић" у Крагујевцу, завршио је као носилац Вукове дипломе, "Прву 

крагујевачку гимназију" са одличним успехом.  

Медицински факултет, Универзитета у Крагујевцу уписао је школске 2007/2008. и 

дипломирао 29.07.2013. године, након пет година и девет месеци студирања, са просечном 

оценом 9,71 и стекао звање доктора медицине.  

Докторске академске студије уписао је 10.10.2013. године на Факултету медицинских 

наука, Универзитета у Крагујевцу. 
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Тренутно се налази на трећој години, смер: Клиничка и експериментална хирургија, 

где је у статусу припреме за пријаву усменог докторског испита. У току студирања на 

докторским академским студијама остварио је просечну оцену 9,40. 

Током студирања на интегрисаним и докторским академским студијама медицине био 

је прималац стипендије и учесник научно-истраживачког пројекта: 

1. стипендија града Крагујевца "Академик Драгослав Срејовић" 2010.-2015. године; 

2. научно-истраживачки пројект Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

Републике Србије 2014.-2015. године (стипендирање студената докторских академских 

студија и укључивање у научноистраживачке пројекте Министарства). 

Обавезни лекарски стаж обавио је у Дому здравља Крагујевац и у Клиничком центру 

Крагујевац. Стручни испит за доктора медицине положио је 29.04.2014. године.  

На Факулету медицинских наука у Крагујевцу запослен је од 26.05.2014. године у 

звању сарадника у настави за ужу научну област Офталмологије. Учествује у извођењу 

практичног дела наставе, припреми и статистичкој анализи модулских тестова за студенте 

интегрисаних академских студија медицине.  

Прву годину специјалистичких студија из Офталмологије започео је 20.01.2015. 

године на Клиници за Офталмологију Клиничког центра Крагујевац. 

 

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 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. Dušan Todorović, Biljana Popovski-Jovičić, Ivana Raković, Sara Petrović, Katarina 

Janićijević. Infekcija uzrokovana bakterijom Clostridium difficile (CD). Med Čas (Krag)/Med J 



3 

 

(Krag) 2015; 49(1): 30-34. 

                                                                                                                                     М53=1,0 бод 

 

                                                                                                                                                                                                                                                              

2.5.2 Janicijevic Katarina, Kocic Sanja, Todorovic Dusan, Sarenac Vulovic Tatjana. Ocular 

hypertension-risk factors and therapy. Sanamed 2015; 10(3): 193–198.                                                                                                                                                            

                                                                                                                                    M53=1,0 бод 

 

2.5.3. Ljljana Nesic, Biljana Popovska-Jovicic, Ivana Rakovic, Sara Petrovic, Dusan Todorovic, 

Zeljko Mijailovic. Encephalopathy during H1N1 Influenza A virus infection. Ser J Exp Clin Res 

2016; 17 (1): 71-75 DOI: 10.1515/SJECR 2015 0054                                                                                                                          

                                                                                                                                     M52=1,5 бод 

 

 

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 Душан Тодоровић има три рада у часописима националног значаја. 

Досадашњи научно-истраживачки рад кандидата се вреднује са 3,5 бода. Педагошко 

искуство је стекао радећи као сарадник у настави за ужу научну област Офталмологија 

током протекле две школске године, где учествује у реализацији наставног процеса на два 

студијским програмима: Интегрисане академске студије медицине и Основне струковне 

студије. 

 

 

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

образовању и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу 

 

Кандидат др Душан Тодоровић испуњава услове за избор у звање истраживач приправник 

предвиђене Законом о научно-истраживачкој делатности и Статутом Факултета 

медицинских наука: има просечну оцену већу од осам и студент је академских докторских 



4 

 

студија. Кандидат се бави научноистраживачким радом и има три рецензирана научна 

рада. 

 

 

КАНДИДАТ 2: др Јасмина Митровић  

 

1. Биографски подаци: 

 

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

школу завршила је у Косовској Митровици са одличним успехом. Средњу школу, општи 

смер, завршила је у Косовској Митровици са одличним успехом. Медицински факултет у 

Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици, уписала је 2007/2008. 

године. Завршила је у року са просечном оценом 9,28. Током студирања била је учесник 

52., 53., 54. и 55. Конгреса биомедицинских наука са интернационалним учешћем.  

Прилаже сертификате о завршеним курсевима из енглеског језика - ниво Б1, обуке за 

рад на рачунару као и кампус пројекта Медицинског факултета у Приштини са 

привременим седиштем у Косовској Митровици под називом "Светски дан ретких 

болести". Уписала је 2014/15. године Докторске академске студије у Косовској 

Митровици. Тренутно се налази на другој години докторских студија. 

 

Подаци о објављеним радовима: 

 

2.3. Зборници међународних научних скупова (категорија М30) 

 

2.3.1. Нема 

 

 

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 (категоријаМ20) 

 

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) 
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2.4.1.  Нема 

 

2.5. Часописи националног значаја (категорија М50) 

 

2.5.1.Нема 

  

2.6. Зборници скупова националног значаја (категорија М 60) 

 

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 Митровић приложила је неодговарајућу документацију у вези 

објављених радова. Досадашњи научно-истраживачки рад кандидата се вреднује са 0 

бодова. 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 Митровић испуњава услове за избор у звање истраживач приправник  

предвиђене Законом о научно-истраживачкој делатности и Статутом Факултета 

медицинских наука: има просечну оцену већу од осам и студент је Aкадемских 

докторских студија.  
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ЗАКЉУЧАК 

 

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

научно-истраживачкој делатности и Статуту Факултета медицинских наука у Kрагујевцу, 

од пријављена два кандидата, оба испуњавају услове конкурса. 

На основу конкурсне документације пријављених кандидата, Комисија предлаже 

Наставно научном већу Факултетa медицинских наука да изабере у звање истраживач 

приправник др Душана Тодоровић, досадашњег сарадника у настави за ужу научну 

област Офталмологија јер испуњава све Законом и Статутом прописане услове.  

Предложени кандидат има предност у односу на другог кандидата: 

 

1. поседује педагошко искуство у периоду од две године као сарадник у настави за ужу 

научну област Офталмологија 

2. уписанe специјалистичкe студијe из Офталмологије 

3. објављене научне публикације 

  

 

 

у Крагујевцу 

25.05.2016. године 

 

 

 

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ 

 

 

1. проф. др Мирјана А. Јанићијевић Петровић, редовни професор за ужу научну 

 област Офталмологија, Факултета медицинских наука у Крагујевцу, председник 

 

 

________________________________ 

 

2. доц. др Ненад Петровић, доцент за ужу научну област Офталмологија, Факултета 

медицинских наука у Крагујевцу, члан  

 

 

_________________________________ 

 

 

3. доц. др Сунчица Срећковић, доцент за ужу научну област Офталмологија,Факултета 

медицинских наука у Крагујевцу, члан 

 

______________________________ 
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Упоредна табела пријављених кандидата 

 

 
Име и презиме др Душан Тодоровић др Јасмина Митровић 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

Просечна оцена-

основне студије 

9,71 9,28 

Уписане докторске 

академске студије или 

специјалистичке 

студије 

Трећа година докторских 

студија, друга година 

специјалистичких студија  

Друга година докторских 

студија 

Дужина студирања 

 

5 година и 9 месеци 6 година и 8 месеци 

Испуњени законски 

услови  

ДА ДА 

ДОПУНСКИ УСЛОВИ 

Одбрањена докторска 

теза 

НЕ НЕ 

Положен усмени 

докторски 

испит/одбрањен 

магистарски рад 

НЕ НЕ 

Број бодова на основу 

објављених радова 

3,5 0 

Педагошко искуство ДА НЕ 

Уже научно подручје Клиничка и 

експериментална 

хирургија 

Докторске судије у 

Косовсој Митровици 

 


