
 

 

НАСТАВНО-НАУЧНОМ  ВЕЋУ 

                  ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА 

                                               У КРАГУЈЕВЦУ 

 

 

Комисија за припрему извештаја у саставу: 

 

     1.  проф. др Марина Петровић, ванредни професор за ужу научну област Интерна медицина  

          Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, председник  

       2.  проф. др Дејан Петровић, ванредни професор за ужу научну област Интерна медицина     

Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, члан 

     3.  проф. др Радојица Столић, ванредни професор за ужу научну област Интерна медицина  

          Факултета  медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, члан 

 

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

броj 01-15595/14-3 од 28.12.2016. године, размотрила је пријаве на конкурс за избор истраживач-

сарадник за ужу научну област Интерна медицина објављене у новинама „Послови“ од 04.01.2017. 

године. 

 

На основу увида у конкурсну документацију, Комисија доноси следећи  

 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

 
 

На расписани конкурс за истраживача - сарадника пријавио  се  један кандидат: 

 

 

1. др Томислав Николић 

Пријављени кандидат испуњава услове за избор предвиђене Законом о високом образовању, Законом 

о научно-истраживачкој делатности и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу. 

 

 

КАНДИДАТ 1: др Томислав Николић 

 

1. Биографски подаци 

 

Томислав Николић рођен је  03.04.1980. године у Крагујевцу где је завршио основну и средњу 

Медицинску школу. Дипломирао је на Медицински факултету Универзитета у Крагујевцу јуна 2008. 

са просечном оценом 8,57. У периоду од 2009. до 2013. године радио је као волонтер у 

Интернистичком делу Центра за ургентну медицину КЦ Крагујевац. Школске 2010/11. године уписао 

је Академске докторске студије на Факултету медицинских наука Универзитета  у  Крагујевцу, ужа 

научна област интерна медицина – кардиологија. Од октобра 2011. године запослен је на Факултету 

медицинских наука у Крагујевцу као сарадник у настави на предмету Интерна медицина. Маја 



месеца 2014. године изабран је у звање истраживач сарадник. Од фебруара 2013. запослен је  у 

Центру за ургентну медицину Клиничког центра Крагујевац а од маја 2015. године у Центру за 

нефрологију и дијализу. Од маја 2013. године је на специјализацији из интерне медицине. У 

фебруару 2014. године положио је усмени докторски испит са оценом 9,00. Тему докторске 

дисертације под називом: „Ефекти акутног оштећења бубрега нефротоксичним агенсима на функцију 

миокарда и инфламацијско-оксидациони статус пацова“ пријавио је октобра 2016. године.  

 

2. Подаци о објављеним радовима  

2.1. Монографије, монографске студије, тематски зборници, лексикографске и картографске  

       публикације међународног значаја ( категорија  М10) 

 

2.1.1. Немa 

 

2.2. Радови објављени у часописима међународног значаја ( категорија М20) 

 

2.2.1. Simic I, Iric-Cupic V, Vucic R, Ignjatovic V, Miloradovic V,  Vuckovic-Filipovic J,                                                         

Nikolic T. Three-dimensional reconstruction of intermediate coronary lesions: comparison with 

FFR. Exp Clin Cardiol. 2014; 20(6):145-160.                                                         M23-3 бода 

2.2.2. Simic I, Nikolic T, Zdravkovic V, Vucic R, Iric-Cupic V, Ignjatovic V, Vuckovic-Filipovic J.  

Quality of life in patients waiting for cardiac bypass surgery more than six months. Exp Clin 

Cardiol. 2014; 20(10): 6463-6473.                  M23-3 бода 

 

2.3. Зборници међународних научних скупова (категорија М30) 

 

2.3.1. Stolić R, Lazarević T, Trajković G, Kostić M, Nikolić T, Poskurica M. Parameters affecting the 

patency of arteriovenous fistulas for hemodialysis-results of thirteen years study. 5
th
 Congress of 

the Macedonian society of nephrology, dialysis, transplantation and artificial organs (MSNDTAO) 

with international participation Skopje, 2016; Book of abstracts. PP, page 15.  M34-0,5 бодова 

2.3.2. Marković M, Petrović M, Petrović O, Marković D, Nikolić T, Jurišić V. How really PET/CT may 

help in the evaluation of presence metastases: The case of liver metastases, which is visualized on 

the basis of CT but not on the basis of PET/CT techniques. Fourth international conference on 

radiation and application in various fields of research Niš 2016; rad-conference.org. Book of 

abstracts.  PP, page 470.                                                                                      M34-0,5 бодова 

 

2.4. Националне монографије, тематски зборници, лексикографске и картографске публикације  

      националног значаја:научни преводи и критична издања грађе, библиографске публикације  

      (категорија М40) 

 

2.4.1. Нема  

 

2.5. Часописи националног значаја ( категорија М50) 

 

2.5.1.Janković I, Nikolić T, Mitrović S, Vojinović R. Spontaneous subcapsular renal hematoma as a 

complication of acute pyelonephritis: a case report. Ser J Exp Clin Res. DOI: 10.1515/SJECR-

2016-0091.                                                                                                   M52-1,5 бодова 



2.5.2.Nikolić T, Radovanović M, Srećković M, Marković M, Petrović D. Cardiorenal syndrome type 1: 

definition, etiopathogenesis, diagnostic and treatment. Ser J Exp Clin Res. DOI: 10.1515/SJECR-

2016-0051                                                                                                             M52-1,5 бодова 

2.5.3.Petrovic D, Sreckovic M, Nikolic T, Zivkovic Radojevic M, Miloradovic V. Renovascular 

hypertension: clinical features, differential diagnosis and basic principles of treatment. Ser J Exp 

Clin Res. 2016; 17 (3): 251-256                                                                      M52-1,5 бодова 

2.5.4.Nikolić T, Radovanović M, Radovanović M, Vidojević S. Analiza mortaliteta kod bolesnika sa 

blagovremeno postavljenom dijagnozom akutne disekcije aorte. Medicinski časopis. 2013; 47(2): 

69-73                                                                                                                                M53-1 бод 

2.5.5.Radovanović MR, Stojanović-Marjanović V, Miletić GM, Nikolić T, Radovanović MS. Fatalni 

infarkt miokarda nakon namerne ingestije sumporne kiseline. Medicinski časopis. 2012; 46(4): 

237-240.                                                                                                 

М53-1 бод 

 

2.6. Зборници скупова националног значаја ( категорија М60) 

 

2.6.1. Lazarević T, Mitrović S, Stolić R, Nikolić T. Nova antikoagulantna terapija u hroničnoj bubrežnoj 

insuficijenciji: kontrola nastanka vaskularnih kalcifikacija, kontrola rizika krvarenja - kontrola 

ishoda? IV kongres nefrologa Srbije. Beograd 2016; Knjiga sažetaka. PP, strana 75. M64-0,2 

бода 

2.6.2. Radovanović MR, Radovanović MS, Nikolić TS, Miletić GM, Kličković AŽ. Kardiopulmonalna 

reanimacija bolesnika sa bolovima u abdomenu, akutnim infarktom miokarda i preegzistentnom 

aneurizmom abdominalne aorte. X simpozijum urgentne medicine sa međunarodnim učešćem. 

Kladovo 2012. Zbornik sažetaka ABC, 2012; 12 (Suppl 1): 12-13.                           M64-0,2 бода 

2.6.3. Radovanović MR, Nikolić TS, Labudović MR, Radovanović MS. Akutna disekcija aorte – 

neopravdano visoka smrtnost. IX simpozijum urgentne medicine Srbije sa međunarodnim 

učešćem Niš 2010. Zbornik sažetaka ABC, 2010; 10 (Suppl 1): 10.                           M64-0,2 бода 

2.6.4. Radovanović MR, Labudović MR, Nikolić TS, Radovanović MS. Akutna disekcija aorte – 

jednogodišnje iskustvo Centra za urgentnu medicinu KC „Kragujevac“. 34. Oktobarski 

zdravstveni dani 2009. Sažeci radova. Medicinski časopis 2009; 43 (1) Supplement 1: 22.      

M64-0,2 бода 

2.6.5. Nikolić T, Mijailović M. Limbsalvage procedura kod okluzija arterija infrapoplitealnog segmenta. 

47. Savezni kongres studenata medicinskih nauka Srbije i Crne Gore. Lepenski Vir 2006. Zbornik 

sažetaka. (elektronsko izdanje)                                                                               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 

 

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 Томислав Николић има објављенa  два рада у целини у часопису међународног значаја, 

има пет радова у часописима националног значја. Има педагошко искуство као сарадник у настави за 

ужу научну област Интерна медицина. У свом досадашњем раду на катедри за Интерну медицину 

показао је одговорност и савесност у обављању обавеза и коректно и професионално опхођење према 

колегама и студентима. 

  

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

Статутом Факултета медицинских наука 

 

Кандидат др Томислав Николић, испуњава све остале 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 (8,57), студент је Академских 

докторских студија и пријавио је тему докторске дисертације. 

 



ЗАКЉУЧАК 

 

 

 

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

и Статуту Факултета медицинских наука у Крагујевцу, пријављени кандидат, испуњава услове за 

избор у звање истраживач-сарадник. 

На основу конкурсне документације пријављених кандидата, Комисија предлаже Наставно-

научном већу Факултета медицинских наука у Крагујевцу, да за истраживача-сарадника за ужу 

научну област Интерна медицина изабере др ТОМИСЛАВА НИКОЛИЋА, досадашњег истраживача 

-  приправника, јер испуњава све Законом и Статутом предвиђене услове,  

       

  

 

 

 

 у  Крагујевцу                                                ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ   

 05.02.2017. год       

 

                                      ___________________________________________________________ 

                                          Проф. др Марина Петровић,  ванредни професор за  ужу научну  област 

                                      Интерна  медицина, Факултета медицинских наука Универзитета  

                                      у Крагујевцу, председник 

                                                

 

                                       ___________________________________________________________ 

                                       Проф. др Дејан Петровић, ванредни професор за ужу  научну  област 

                                       Интерна медицина, Факултета медицинских наука Унивезитета у  

                                       Крагујевцу, члан 

                                        

 

                                        ___________________________________________________________ 

      Проф. др Радојица Столић, ванредни професор за  ужу научну област 

Интерна медицина,Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу, члан 

 

 

 

 

 

 

 

 



Упоредна табела пријављених кандидата 
 

Име и презиме Др Томислав Николић 

Просечна оцена 8,57 

Уписане академске 

докторске студије или 

специјалистичке студије 
Да 

Дужина студирања 7 година и 8 месеци 

Испуњени законски 

услови 
Да 

Одбрањена докторска теза Не 

Положен усмени 

докторантски испит/ 

одбрањен  магистарски 

рад 

Да 

Број бодова на основу 

објављених радова 
14,5 

Педагошко искуство Да 

Уже научно подручје 

Клиничка и 

експериментална интерна 

медицина 

 


