
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  Александар Живановић, 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 Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу броj 01-6102/91 од 08.06.2016. године, размотрила је пријаве на конкурс за 

избор истраживача сарадника 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 

 

 

 

И З В Е Ш Т А Ј 
 

 

На расписани конкурс  за истраживача сарадника  за ужу научну област Гинекологија и 

акушерство пријавио се један (1) кандидат: 

 

1. др Петар Арсенијевић 

 

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 Петар Арсенијевић  

 

1. Биографски подаци 

 

Петар Арсенијевић је рођен у Крагујевцу 20.04.1985. године. Уписао је Медицински 

факултет у Крагујевцу 2003. године, где је и дипломирао  септембра 2010. са просечном 

оценом 9,29 (девет двадесет девет). Период од 2005. до 2008. је провео на  Медицинском 

факултету у Београду, а други семестар школске 2008/2009 је провео на Медицинском 

факултету у Удинама, Италија. Током студија, 2008. године, био је носилац стипендије за 

студирање на факултетима у земљама Европске уније, Министарства за омладину и спорт. 

Након завршених основних студија уписао је академске докторске студије на 

Медицинском факултету у Крагујевцу у октобру 2010. године, на смеру Хумана 

репродукција и развој. Усмени докторски испит је положио у октобру 2012. године са 

оценом  10 (десет).  

Свој радни стаж је започео у октобру 2011. године као сарадник у настави на предмету 

Гинекологија и акушерство, Факултета медицинских наука у Крагујевцу. 

Период од  маја 2011. до августа 2012. је провео као волонтер на Гинеколошко акушерској 

клиници Клиничког центра у Крагујевцу, на којој од августа 2012. ради као клинички 

лекар. Од 01.05.2013. је на Специјалистичким студијама из Гинекологије и акушерства 

ГАК у Крагујевцу.  

Осим дипломе медицинског факултета, поседује и диплому енглеског језика ,,Cambridge 

ESOL Level 3 Certificate in ESOL international’’ , од октобра 2011. године ( ниво С2). 

Служи се италијанским језиком (ниво А2). 

Од марта 2013. године ангажован је на националном пројекту „Примена биомедицинског 

инжењеринга у предклиничкој и клиникој пракси'' Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја (број III 41007).    

Докторску дисертацију под насловом „ Мерење и анализа отпора унутрашњег материчног 

ушћа континуираној балон дилатацији“ пријавио је 01.07.2013. године, а одбранио 

21.07.2014. године на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу. 

Члан је Лекарске коморе Србије и Српског лекарског друштва од 2013. године. 

 



 

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. Zoran Protrka, Slobodan Arsenijević, Petar Arsenijević, Slobodanka Mitrović, 

Vesna Stanković, Miloš Milosavljević, Jasmina Nedović, Tatjana Kastratović, 

Janko Đurić Prognostic significance of co-overexpression of bcl-2 and c-erbB-

2/neu in uterine cervix carcinomas and premalignant lesions Medicinski glasnik 

Lekarske komore Zeničko -Dobojačkog kantona 2012; 9(2): 248-255.   М 23 – 3 

бода 

2.2.2. Zoran Protrka, Aleksandra Dimitrijevic, Tatjana Kastratovic, Janko Djuric, Petar 

Arsenijevic, Tanja Novakovic, Milos Z. Milosavljevic, Prenatally diagnosed 

omphalocele at 11 weeks gestation – a case report  Central European Journal of 

Medicine 8.4 (2013): 431-433. М 23 – 3 бода 

2.2.3. Nenad Filipovic, Dalibor Nikolic, Igor Saveljic, Irena Tanaskovic, Nebojsa 

Zdravkovic, Aleksandar Zivanovic, Petar Arsenijevic, Branislav Jeremic and 

Slobodan Arsenijevic Computer simulation of cervical tissue response to a 

hydraulic dilator device Theor Biol Med Model 2013;10:64. doi: 10.1186/1742-

4682-10-64. М 23 – 3 бода 

2.2.4. Mitrovic, S. L., Arsenijevic, P. S., Kljakic, D., Djuric, J. M., Milosavljevic, M. 

Z., Protrka, Z. M.,  Vojinovic, R. H Gestational Choriocarcinoma of the Cervix. 

Archives of Iranian medicine,   2014; 17(11): 783-785. М 23 – 3 бода 

2.2.5. Arsenijevic P., Milosevic M., Zivanovic A., Milicic B., Jeremic B., Filipovic N., 

Protrka Z, Todorovic P, Arsenijevic S. "Analysis of cervical resistance during 



continuous controllable balloon dilatation: controlled clinical and experimental 

study." Trials 2015;16:485. doi: 10.1186/s13063-015-1003-8. М 23 – 3 бода 

 

 

2.1.Зборници међународних научних скупова (категорија М30)  

 

2.1.1. Kastratovic, T., Zivanovic, A., Protrka, Z., & Arsenijevic, P. Ovarian tumors and 

the manner of their surgical treatment in GOC Kragujevac. Maturitas, 71, (2012) 

S54. M34 - 0,5 бодова  

2.1.2. P. Arsenijevic, A. Zivanovic, B. Vukcevic Globarevic  Hydraulic dilatation; a 

novel approach to cervical dilatation The European journal of contraception & 

reproductive health care. 21; (2016)  54.  M34 - 0,5 бодова 

 

 

2.2. Националне монографије, тематски зборници, лексикографске и картографске 

публикације националног значаја; научни преводи и критичка издања грађе, 

библиографске публикације (категорија М40) 

 

2.4.1. Н. Филиповић, Д. Николић, И. Савељић, П. Арсенијевић, А. Живановић, Н. 

Здравковић Дилатација (не)могућег; Слободан Арсенијевић уредник: Крагујевац: 

Факултет медицинских наука, 2013: 153- 168. 

 

 

2.5.Часописи националног значаја (категорија М50) 

 

2.5.1. Petar Arsenijević, Slobodan Arsenijević, Janko Đurić, Miloš Milosavljević, 

Slobodanka     Mitrović Synchronous primary ovarian endometrioid carcinom 

and poorly differentiated endometrial stromal sarcoma Serbian Journal of 

Clinical and Experimental research 2012; 13(4): 139-144. M52 1,5 бодова 

 

 



2.6.Зборници скупова националног значаја категорија (М60) 

  

2.6.1. нема   

 

 

2.7.Магистарске и докторске тезе (категорија М70)  

 

2.7.1. Одбрањена докторска дисертација: „Мерење и анализа отпора унутрашњег 

материчног ушћа континуираној балон дилатацији“. М71- 6 бодова  

 

 

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 Петар Арсенијевић је публиковао 5 радова у часописима међународног 

значаја, 2 рада у зборницима са међународних научних скупова, 1 поглавља у књизи. 

Докторска дисертација др Петра Арсенијевића урађена под менторством проф. др 

Александра Живановића је оригинални научни допринос у анализи феномена 

артефицијалне цервикалне дилатције и мерења као и мапирања отпора који се ствара 

током процеса. Такође, кандидат је од марта 2013. године ангажован на националном 

пројекту „Примена биомедицинског инжењеринга у предклиничкој и клиникој пракси'' 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја (број III 41007). Др мед Петар 



Арсенијевић остварио је 23,5 бодова на основу радова у домаћим и међународним 

научним часописима. 

Кандидат др Петар Арсенијевић ангажован је на Факултету медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу, од октобра 2011. године као сарадник у настави на предмету 

Гинекологија и акушерство, где је школске 2011/2012 и 2012/2013 два пута биран у звање 

сарадника у настави. Од новембра 2013. године је изабран у звање истраживач сарадник за 

ужу научну област Гинекологија и акушерство. Учествовао је у извођењу наставних 

процеса на предметима Гинекологија и акушерство, Гинекологија и акушерство стручна 

пракса, Вештина комуникације са пацијентом, као и Ургентна стања у медицини у оквиру 

студијког програма Интегрисане академске студије медицине. Учествовао је у реализацији 

наставног процеса на још два студијска програма Интегрисане академске студије 

фармације и Основне струковне студије. 

 

 

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

образовању Статутом Факултета медицинских наука 

 

      Кандидат др Петар Арсенијевић, испуњава све услове за избор у звање истраживач  

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

делатности и Статутом Факултета медицинских наука: има просечну оцену већу од осам, 

студент је специјалистичких студија. Има одбрањену тему докторске дисертације и више 

публикованих радова у часописима међународног значаја категорије М20. 

 



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:да пријављени кандидат, др Петар Арсенијевић испуњава услове за 

избор у звање истраживача-сарадника. 

            Комисија предлаже Наставно-научном већу Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу да изабере др Петра Арсенијевића за избор у звање 

истраживача-сарадника јер: 

- поседује педагошко искуство у области за коју се бира  

- има просечну оцену већу од осам 

- има одбрањену тему докторске дисертације 

- ангажован је националном истраживачком пројекту 

- бави се научно-истраживачким радом и публиковао је више радова у часописима 

међународног значаја  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



У Крагујевцу 14.07.2016.      

 

 

 

 

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ   

       

1. Проф. др Јанко Ђурић, ванредни професор за ужу   

научну област Гинекологија и акушерство Факултета 

медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, 

председник  

  

           ________ 

 

 

2. Проф. Др Александар Живановић, 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 Петар 

Арсенијевић 

Просечна оцена 9,29 

Уписане 

академске 

докторске 

студије или 

специјалистичке 

студије 

   

 ДА 

Дужина 

студирања 

7 година 

Испуњени 

законски услови 

ДА 

Одбрањена 

докторска теза 

ДА  

Положен 

усмени 

докторантски 

испит/ 

одбрањен  

магистарски рад 

ДА 

Број бодова на 

основу 

објављених 

радова 

23,5 

 

Педагошко 

искуство 

ДА 

Уже научно 

подручје 

ДА 

Остало Учешће на 

националним 

научним 

пројектима, 

научно 

истраживачки 

рад 

 

 


