
 

ДЕКАНУ 

ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ 

 

Комисија за припрему извештаја у саставу: 

 

1. Проф. Др Александра Лукић, редовни професор за ужу научну област Болести зуба 

и ендодонција Факултета медицинских наука у Крагујевцу, председник 

      2.  Доц. др Драган Газивода, доцент за ужу научну област Орална хирургија 

          Факултета медицинских наука у Крагујевцу, члан 

      3.  Доц. др Татјана Кањевац, доцент за ужу научну област Дечја и превентивна   

          стоматологија Факултета медицинских наука у Крагујевцу, члан 

 

изабрана одлуком Декана Факултета медицинских наука у Крагујевцу броj 01-6750 од 

13.06.2016. године, размотрила је пријаве на конкурс за избор сарадника у настави за ужу 

научну област Превентивна и дечја стоматологија, објављен у новинама „Послови“ од 

25.05.2016 године. 

   На основу увида у конкурсну документацију, Комисија доноси следећи  

 

 

И З В Е Ш Т А Ј 
 

На расписани конкурс  за сарадника у настави пријавило је се  3 (три) кандидата: 

 

1. др Миона Секулић 

2. др Мирјана Милуновић 

3. др Милица Ђорђевић 

 

Сви пријављени кандидати испуњавају услове за избор предвиђене Законом о високом 

образовању и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу. 

 



 КАНДИДАТ 1:  др Миона Секулић 

 

1. Биографски подаци 

 
      Рођена је 23.09.1991. године у Крагујевцу. Завршила је Прву крагујевачку гимназију 2010. 

Године. Факултет медицинских наука у Крагујевцу, интегрисане академске студије 

стоматологије, уписала је 2010. године, а дипломирала 2015. године са просечном оценом 8,88. 

Завршила је приправнички стаж на Факултету медицинских наука у Крагујевцу.  Тренутно је 

на првојој години докторских академских студија, на Факултету медицинских наука у 

Крагујевцу. Ангажована је као фацилитатор  за практичну наставу на студијском програму 

Интегрисаних академских студија стоматологије у летњем семестру школске 2015/2016. 

Године.  

 Говори енглески језик (Б2) ниво, француски и немачки језик (почетни ниво). Познаје рад 

на рачунару. 

  

 

 

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. Đorđević A, Živanović S, Sekulić M, Kanjevac T. Incidental findings of 

supernumerary teeth in young patients on CBCT. 21
st
 Congress of BaSS, 2016. 

Banja Luka B&H Abstract book; PP184 М34-0,5 бода 

 

 

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. Нема 

 

 



 

2.6.Зборници скупова националног значаја категорија (М60) 

  

2.6.1. Sekulić M, Živanović S, Zdravković D, Kanjevac T. Morphological variation of 

crowns of mandibular incisors. Case report of dilaceration of mandibular incisors. 

54. Конгрес антрополошког друштва Србије са интернационалним учешћем. 

2016. Сремски Карловци, изводи саопштења  str.94  М64-0,2 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 Миона Секулић је публиковала један сажетак у зборнику међународног 

научнног скупа и један сажетак у зборнику националног значаја на основу чега је 

остварила укупно 0,7 бодова. 

     Има педагошко искуство. 

 

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

образовању Статутом Факултета медицинских наука 

 

      Кандидат др Миона Секулић, испуњава све остале услове за избор у звање сарадник у 

настави предвиђене Законом о високом образовању и Статутом Факултета медицинских 

наука: има просечну оцену већу од осам и студент је Академских докторских студија. 

 



КАНДИДАТ 2:  др Мирјана Милуновић 

 

1. Биографски подаци 

 

Рођена је 06.06.1987. године у Новом Пазару. Медицинску школу са домом ученика у 

Косовској Митровици је завршила 2006. године. Дипломирала је на Медицинском 

факултету у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици 2014. године , 

са просечном оценом 8,17. Уписала је докторске академске студије на Медицинском 

факултету у Косовској Митровици 2015. године. Приправнички стаж је обавила на 

Медицинском факултету Приштина 2014/2015. године. Стипендиста општине Лепосавић 

од 2010-2012. године. Учествовала је на конгресима студената биомедицинских наука са 

интернационалним учешћем. 

Говори енглески језик ниво А2. Познаје рад на рачунару. 

 

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. нема 

 

2.6.Зборници скупова националног значаја категорија (М60)  

 

2.6.1. Милуновић М, Будимир Ј. Дентална анксиозност и страх деце пре и после 

стоматолошке интервенције. Није достављена валидна документација 

2.6.2. Милуновић М. Управљање понашањем детета у стоматолошкој ординацији. 

Није достављена валидна документација 

 

 



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 

 

       Увидом у достављену документацију, др Мирјана Милуновић у досадашњем 

научно- истраживачком раду нема објављених радова и остварила је 0 бодова. 

             Не поседује педагошко радно искуство. 

 

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

образовању Статутом Факултета медицинских наука 

 

      Кандидат др Мирјана Милуновић, испуњава све остале услове за избор у звање 

сарадник у настави предвиђене Законом о високом образовању и Статутом Факултета 

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

студија или Специјалистичких студија. 

 

 

 



КАНДИДАТ 3:  др Милица Ђорђевић 

 

1. Биографски подаци 

 

Рођена је 28.03.1990. године у Београду. Завршила је Медицинску школу ''Др Миленко 

Хаџић'' у Нишу, смер стоматолошка сестра – техничар, 2008. године. Медицински 

Факултет у Нишу, одсек за стоматологију, уписала је је 2008. додине, а дипломирала 2013. 

године са просечном оценом 9,72. Докторске академске студије на Медицинском 

факултету у Нишу, студијски програм ДАС - Стоматолошке науке, уписала је школске 

2015/2016. године. Приправнички стаж обавила је у Дому здравља Грачаница, а од 

фебруара до јула 2015. године волонтирала у Дому здравља Грачаница. Била је 

стипендиста Фонда за младе таленте Републике Србије ''Доситеја'', за школску 2012/2013. 

годину. Била је добитник признања за најбоњег студента четврте године интегрисаних 

академских студија стоматологије на Медицинском факултету у Нишу. Говори енглески 

језик и познаје рад на рачунару. 

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. нема 

 

2.6.Зборници скупова националног значаја категорија (М60)  

 

2.6.1. Ђорђевић М. Динамика ницања првог сталног молара у префункционалној 

фази ницања код деце узраста од 5 до 10 година. 54. Конгрес студената 

биомедицинских наука Србије са међународним учешћем, Копаоник 2013.  

Није достављена валидна документација 



2.6.2. Ђорђевић М. Анализа патолошких промена у максиларном синусу. 53. 

Конгрес студената биомедицинских наука са међународним учешћем, 

Копаоник 2012. 406 Није достављена валидна документација 

 

2.6.3. Ђорђевић М. Ефиксаност интерденталних честика у терапији 

пародонтопатије. 55. Конгрес студената биомедицинских наука са 

међународним учешћем, Врњачка Бања, 2014. 500  Није достављена 

валидна документација. 
 

2.6.4. Стошић Ј, Ђорђевић М, Миленковић С. Повреде nervus alveolaris inferior-a у 

току вађења високо-ризично импактираних доњих умњака. 53. Конгрес 

студената биомедицинских наука Србије. 2012. 432 Није достављена 

валидна документација. 
 

2.6.5. Стошић Ј, Ђорђевић М. Моларно инцизална хипоминерализација код 

ученика основне школе Ратко Вукићевић у Нишу. 54. Конгрес студената 

биомедицинских наука Србије. 2013. Није достављена валидна 

документација. 
 

2.6.6. Стошић Ј, Ђорђевић М. Присуство халитозе код студената Универзитета у 

Нишу. 55. Конгрес биомедицинских наука Србије. 2014. 494. Није 

достављена валидна документација 

 

 

 

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 

 

       Увидом у достављену документацију, др Милица Ђорђевић у досадашњем научно- 

истраживачком раду нема објављених радова и остварила је 0 бодова. 

             Не поседује педагошко радно искуство. 

 

 

 

 

 



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

образовању Статутом Факултета медицинских наука 

 

      Кандидат др Милица Ђорђевић, испуњава све остале услове за избор у звање сарадник 

у настави предвиђене Законом о високом образовању и Статутом Факултета медицинских 

наука: има просечну оцену већу од осам и студент је Академских докторских студија. 

 

 

 

 

 



ЗАКЉУЧАК 

 

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

високом образовању и Статуту Факултета медицинских наука у Крагујевцу, од 

пријављених три кандидата, сви кандидати испуњавају услове за избор сарадника у 

настави, и то: др Миона Секулић, др Мирјана Милуновић, др Милица Ђорђевић. 

 

            На основу конкурсне документације пријављених кандидата, Комисија предлаже 

Декану Факултета медицинских наука да изабере др Миону Секулић, јер испуњава све 

Законом и Статутом предвиђене услове.  

 

           Предложени кандидат има предност у односу на остале кандидате који испуњавају 

услове конкурса, зато што има објављене  радове и ангажованост у научно истраживачком 

раду и  педагошко радно искуство. 

    

 

 
 

У Крагујевцу .     ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ   

13.06.2016. год.       

 

 

 

1. Проф. др Александра Лукић-

председник 

Редовни професор за ужу научну област 

Болести зуба и ендодонција Факултета 

медицинских наука у Крагујевцу  

 

                      

 

 

          2. Доц. др Драган Газивода – члан  

          доцент за ужу научну област Орална    

          хирургија  Факултета медицинских наука у    

          Крагујевцу   

 

                    

 

 

                                     

           3. Доц. др Татјана Кањевац  – председник  

           доцент за ужу научну област Дечја и   

           превентивна стоматологија Факултета   

           медицинских наука у Крагујевцу  

  

                                                                                        



Упоредна табела пријављених кандидата 

 

Име и презиме Кандидат 1 Кандидат 2 Кандидат 3 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

Просечна оцена 8,88 8,17 9,72 

Уписане 

академске 

докторске 

студије или 

специјалистичке 

студије 

   

 ДА 

 

ДА 

 

ДА 

Дужина 

студирања 

5 година 8 година 5година 

Испуњени 

законски услови 

ДА ДА ДА 

ДОПУНСКИ УСЛОВИ 

Одбрањена 

докторска теза 

НЕ  НЕ НЕ 

Положен 

усмени 

докторантски 

испит/ 

одбрањен  

магистарски рад 

НЕ НЕ НЕ 

Број бодова на 

основу 

објављених 

радова 

0,7 0 0 

Педагошко 

искуство 

ДА НЕ НЕ 

Уже научно 

подручје 

НЕ НЕ НЕ 

Остало    

 

 

 

 

 

 
 


