
 

Наставно-научном већу  

Факултета медицинских наука  

Универзитета у Крагујевцу 

 
 

(Свака рубрика мора бити попуњена) 

(Ако нема података, рубрика остаје празна али назначена)  

 

I      ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 

 

1. Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке: 

Одлуку о расписивању конкурса, бр. 01-9700 од 05.09.2017.год. 

2. Датум и место објављивања конкурса: 

Oгласне новине ПОСЛОВИ, од 13.9.2017. године 

3. Број сарадника који се бира, звање и назив уже научне области за коју је расписан конкурс: 

Један истраживач сарадник, ужа научна област Протетика 

4. Састав комисије са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назива уже научне области за коју је изабран у 

звање и установа у којој је члан комисије запослен: 

1. доц. др Јелена Тодић, доцент за ужу научну област Стоматолошка протетика Медицинског факултета у Приштини са 

привременим седиштем у Косовској Митровици  

2. проф. др Александра Лукић, редовни професор за ужу научну област Болести зуба и ендодонција Факултета медицинских 

наука у Крагујевцу  

3. доц. др Драган Газивода, доцент за ужу научну област Орална хирургија Факултета медицинских наука у Крагујевцу 

5. Пријављени кандидати: 

1. др сци. мед Марко Милосављевић 

2. др сци. мед  Mилан Марковић 

 

II      БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

 

1. Име, име једног родитеља и презиме: 

Марко, Јовица, Милосављевић 

2. Датум и место рођења: 

04.06.1980. у Београду,  Булевар Уметности 35/39, 11070 Нови Београд 

3. Година уписа и завршетка високог образовања, универзитет, факултет, назив студијског програма (студијска група), 

просечна оцена током студија и стечени стручни, односно академски назив:  

Уписао је школске 1999/2000. године Стоматолошки факултет у Београду, Универзитет у Београду. Дипломирао је 

24.03.2005. године са просечном оценом 9,02 и стекао је звање доктор стоматологије. 

4. Година уписа докторских академских студија, универзитет, факултет,  научна област: 

Уписао је школске 2011/2012 године Факултет медицинских наука у Крагујевцу, Универзитет у Крагујевцу. Научна област 

Клиничка и експериментална фармакологија. Одбранио докторску дисертацију 11.05.2017. године. 

5. Година студија (статус на докторским академским студијама):   

Доктор медицинских наука 

6. Датум полагања усменог докторског испита и оцена: 

Доктор медицинских наука 

7. Наслов докторске дисертације, датум пријаве и одбране и стечено научно звање: 

 Анализа утицаја терапије кардиоваскуларних болести на ефикасност локалних анестетика приликом екстракције зуба: 

серија случајева, просечна оцена 10,00. Датум пријаве 24.01.2014. год., датум одбране 11.05.2017 год., доктор медицинских 

наука. 

8. Година уписа и завршетка специјалистичких, односно магистарских студија, универзитет, факултет, назив студијског 

програма, просечна оцена током студија, научна област и стечени академски назив: 

Уписане специјалистичке студије из Стоматолошке протетике 21.01.2015 године,  

9. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе: 

 

10. Педагошко искуство: 

2012.-2013. год. сарадник у настави, ужа научна област Протетикa, Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу 

2013.-2014.год. сарадник у настави, ужа научна област Протетика, Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу  

2015.год. -истраживач сарадник, ужа научна област Протетика, Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу 
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III ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ 

РЕЗУЛТАТИ НАУЧНОГ РАДА 

 

1. Остварени резултати кандидата категорије 20 (аутор(и), наслов рада, часопис, година издавања, волумен (број):стране 

од-до): 

a) укупно у ранијем периоду-1 

1. Kovačević V., Milosavljević M., Rančić  N., Daković D. Аssessment of the periodontal health and community periodontal 

index in  Serbian military. Vojnosanit Pregl 2015; 72(11): 953–60.  М23- IF 0.355 

 

б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање-1 

1. Milosavljevic МJ, Jankovic SM. The impact of cardiovascular drugs on the efficacy of local anesthesia in dentistry. 

Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2016; 160(4):571-7.  М23- IF 0,894 

 

2. Остварени резултати кандидата категорије 50 (аутор(и), наслов рада, часопис, година издавања, волумен (број):стране 

од-до): 

a) укупно у ранијем периоду-1 

1. Милосављевић М, Даковић Д, Милосављевић А, Јовановић Ј, Ранчић Н. Oрално здравље војних осигураника 

старости 20-64 година посматрано кеп индексом: пилот студија. Рационална терапија 2013; 5(1): 9-16.  M53 

б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање-3 

1. Rančić Ј, Rančić N, Majstorović N, Biočanin V, Milosavljević M, Jakovljević M. Cost differentials of dental outpatient care 

across clinical dentistry branches. Farmeconomia. Health economics and therapeutic pathways 2015; 16(1): 25-32 M52 

2. Milosavljević M, Moravčić D, Ajduković Z, Filipović G, Kanjevac T. Мinimalno invazivna tehnika u terapiji hipodoncije 

gornjih lateralnih sekutića - prikaz slučaja. Acta Stomatologica Naissi. 2015; 31(71): 1455-62.  М52  

3.  Ivković N, Davidović B, Račić M, Božović Dj, Popović-Grubač D, Milosavljević M. Bolesti usta i zuba kod starih. 

Biomedicinska istraživanja 2016;7(1):82-9. M52  

 

IV   АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА 

 

Кандидат др сци. мед Марко Милосављевић у досадашњем научно-истраживачком раду аутор је и коаутор више стручних 

радова објављених у научним часописима међународног и националног значаја (М23- 2; М52-3; М53-1). Др Марко 

Милосављевић има значајно педагошко искуство: био је сарадник у настави за ужу научну област Протетика (2012. -2014. 

године) и истраживач сарадник за ужу научну област Протетика у периоду 2015.- 2017. године. У претходном периоду 

активно је био укључен у извођење практичне наставе на више претклиничких и клиничких предмета из групе предмета 

Протетика. Према обавезама се односи савесно, практичну наставу добро припрема, теоријска знања и практичне вештине из 

области Стоматолошке протетике студентима преноси јасно и детаљно.  

 

V МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У 

ЗВАЊЕ СВАКОГ КАНДИДАТА ПОЈЕДИНАЧНО 
 

На конкурс за избор у звањe истраживач-сарадник за ужу научну област Протетика пријавила су се два кандидата др сци. 

мед Марко Милосављевић и др сци. мед Милан Марковић. 

 

Кандидат др сци. мед Марко Милосављевић, испуњава све услове за избор у звање истраживач-сарадник предвиђене 

Законом о високом образовању, Законом о научно-истраживачкој делатности и Статутом Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу јер на основним студијама има просечну оцену већу од 8 (осам), одбранио је докторску 

дисертацију 11.05.2017. године. са просечном оценом 10,0 поседује педагошко искуство и има објављене рецензиране научне 

радове у часописима категорије М20 и М50, од тога 2 објављена рада in extenso у часописима категорије М23 на једном од 

водећих светских језика. Има уписане специјалистичке студије из Стоматолошке протетике која је потребна за извођење 

клиничке наставе у научној области за коју се пријављује. 

 

Кандидат др сци. мед Милан Марковић није доставио оверене фотокопије диплома нити конкурсну документацију према 

упутству које се налази на страници Факултета http://www.medf.kg.ac.rs/dokumenti_za_izbor.php што значи да је 

документација непотпуна тако да није узета у разматрање. 

 

НАПОМЕНА: Потребно је експлицитно навести да ли или не сваки кандидат појединачно испуњава 

услове за избор у звање. 
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VI   ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ОДРЕЂЕНО ЗВАЊЕ 

 

Комисија предлаже Наставно-научном већу Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу да у звање 

истраживач- сарадник за ужу научну област Протетика изабере др сци. мед Марка Милосављевића, јер испуњава све 

Законом и Статутом предвиђене услове. Кандидат др сци. мед Марко Милосављевић има дугогодишње педагошко искуство 

из уже научне области за коју се бира и налази се на специјалистичким студијама из Стоматолошке протетике (упућен од 

стране Факултета медицинских наука), а која је преко потребна за извођење клиничке наставе из научне области за коју се 

бира. 

 

 

 

 

 

 

 

ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

 

 

 

                                                                                           

   

 

Доц. др Јелена Тодић, доцент за ужу научну област Стоматолошка протетика Медицинског факултета у Приштини са 

привременим седиштем у Косовској Митровици  

  

                                                                                           ______________________________________________________________ 

     

Проф. др Александра Лукић, редовни професор за ужу научну област Болести зуба и ендодонција Факултета медицинских 

наука у Крагујевцу  

______________________________________________________________ 

                                                                                           

 

Доц. др Драган Газивода, доцент за ужу научну област Орална хирургија Факултета медицинских наука у Крагујевцу 

 

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: 

Извештај се пише на обрасцу, навођењем кратких одговора, са валидним подацима, без непотребног текста. 

Члан комисије који не жели да потпише извештај јер се не слаже са мишљењем већине чланова комисије, дужан је да 

унесе у извештај образложење, односно разлоге због којих не жели да потпише извештај. 
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VII   ТАБЕЛА-САЖЕТАК 

ИСТРАЖИВАЧ-САРАДНИК 

 

УСЛОВИ ПРЕМА ЗАКОНУ О НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ 

 Остварено Испуњава услов 

Обавезни услови 

На завршеним претходним нивоима студија укупна 

просечна оцена (најмање осам) 
9,02 ДА 

Студент докторских академских студија (пријављена 

тема докторске дисертације) 

Доктор медицинских 

наука 
ДА 

Радови публиковани у часописима са рецензијом 2M23,3M52,1M53 ДА 

УСЛОВИ ПРЕМА  СТАТУТУ ФАКУЛТЕТА  

1. ОПШТИ УСЛОВИ Остварено Испуњава услов 

Обавезни услови 

На завршеним претходним нивоима студија укупна 

просечна оцена (најмање осам) 
ДА ДА 

Студент треће године докторских академских 

студија са остварених 120 ЕСПБ 

Доктор медицинских 

наука 
ДА 

Смисао за наставни рад 

(педагошко искуство) 
ДА ДА 

2. ПОСЕБНИ УСЛОВИ  

Алтернативни 

обавезни услови 

(један од) 

3 рада категорије М52 (у једном први аутор) из уже 

научне области за коју се бира  
  

1 рад категорије М20 2 М20 ДА 
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