
 

Декану 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: 

Одлука Декана Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, број одлуке: 01-11425 од 08.10.2017. год. 

2. Датум и место објављивања конкурса: 

Огласне новине ПОСЛОВИ, број 746 од 11.10.2017. год. 

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

Један сарадник за ужу научну област Интерна медицина  

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. Проф. др Зорица Лазић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну 

област Интерна медицина 

2. Проф. др Дејан Петровић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну 

област Интерна медицина 

3. Доц. др Наташа Здравковић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област 

Интерна медицина 

5. Пријављени кандидати: 

1. Др Данијела Базић 

2. Др Стефан Симовић 

3. Др Романа Суша  

4. Др Бојана Ђоковић  

5. Др Зорана Антонијевић  

 

II  БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 1 

 

1.  Име, име једног родитеља и презиме: 

Данијела, Десимир, Базић 

2.  Датум и место рођења: 

24.08.1984. године, Панчево 

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

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

Година уписа 2006/2007., година завршетка 2012., Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, ИАСМ, 

просечна оцена 9.16 (девет и 16/100), доктор медицине 

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

Година уписа 2013/2014.год., Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Клиничка и експериментална 

интерна медицина 

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

Трећа година 

6. Датум полагања усменог докторског испита и оцена: 

22.07.2016. год., оцена 9 

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

„Повезаност пресаркопеније, саркопеније и смањене минералне коштане густине код старијих жена“ 

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

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

 

9. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе: 

 

10. Педагошко искуство: 
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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 

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

 

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

од-до): 

a) укупно у ранијем периоду 

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

1. Bazic D, Todorovic Ž, Toncev G, Veselinovic M, Tomic A. Difficulties in the diagnosis of inclusion body myositis-case 

report“. Ser J Exp Clin Res, DOI: 10.1515/sjecr-2017-0048. М51  

II      БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 2 

 

1.  Име, име једног родитеља и презиме: 

Стефан, Милољуб, Симовић  

2.  Датум и место рођења: 

12.11.1989. године, Чачак  

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

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

Година уписа 2008/2009., година завршетка 2014., Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, ИАСМ, 

просечна оцена 9.00 (девет и 00/100), доктор медицине 

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

Година уписа 2014/2015., Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Експериментална и примењена 

физиологија са спортском медицином  

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

Трећа година  

6. Датум полагања усменог докторског испита и оцена: 

14.07.2016. год., оцена 10 

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

 

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

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

 

9. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе: 

 

10. Педагошко искуство: 

 

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 

б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање: 6 

1. Andric V, Simovic S, Catovic S, Davidovic G. Carney syndrome: to be or not to be. Acta Endocrinologica (Buc) 2017; 13 

(3): 376-377   M23 IF=0,250 (2016)  

2. Vranic A, Simovic S, Ristic P, Nikolic T, Stojic I, Srejovic I, Zivkovic V, Jakovljevic V, Djuric D. The acute effects of 

different spironolactone doses on cardiac function in streptozocin-induced diabetic rats. Canadian Journal of Physiology and 

Pharmacology 2017; doi: 10.1139/cjpp-2017-0055. M23 IF=1,822 (2016) 

3. Zornic N, Milovanovic DR, Stojadinovic M, Radovanovic D, Davidovic G, Simovic S, Bukumiric Z, Janjic V, Maric N, 

Jevdjic J, Rosic V, Nesic J. Quality of life in mechanically ventilated patients with community-acquired pneumonia. 

Vojnosanit Pregl 2017; DOI: 10.2298/VSP160905008Z. M23 IF=0,367 (2016) 

4. Simovic S, Petrovic Nj, Smiljanic Z, Ignjatovic V. From Insulation Breaks to Complete Lead Fracture: A Case Report. 

Journal of Cardiovascular Electrophysiology 2016; 27 (10): 1238-1239. M22 IF=3,068 (2016) 

5. Davidovic G, Simovic S, Mitrovic S, Iric-Cupic V, Miloradovic V. Fulminant myocarditis as a primary manifestation of 

H1N1 infection: A first reported case from Serbia. Hellenic Journal of Cardiology 2016; 57 (3): 181-184. M23 IF=1.343 
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(2016) 

6. Ignjatovic V, Pavlovic S, Miloradovic V, Andjelkovic N, Davidovic G, Djurdjevic P, Stolic R, Iric-Cupic V, Simic I, 

Ignjatovic VD, Petrovic N, Smiljanic Z, Zdravkovic V, Simovic S, Jovanovic D, Nesic J. Influence of Different β-Blockers 

on Platelet Aggregation in Patients With Coronary Artery Disease on Dual Antiplatelet Therapy. Journal of Cardiovascular 

Pharmacology and Therapeutics 2016; 21(1): 44-52. M22 IF=3,000 (2016) 

 

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

од-до): 

a) укупно у ранијем периоду 

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

 

II  БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 3 

 

1.  Име, име једног родитеља и презиме: 

Романа, Предраг, Суша 

2.  Датум и место рођења: 

02.11.1986. године, Коњиц, Република Босна и Херцеговина 

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

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

Година уписа 2005/2006., година завршетка 2012., Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, ИАСМ, 

просечна оцена 9.00 (девет и 00/100), доктор медицине 

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

Година уписа 2012/2013., Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Клиничка и експериментална 

интерна медицина 

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

Трећа година 

6. Датум полагања усменог докторског испита и оцена: 

04.03.2015. год., оцена 9 

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

 

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

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

 

9. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе: 

 

10. Педагошко искуство:  

Студент демостратор на предменту Медицинска биохемија школске 2007/2008 године 

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 

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

1. Ĉekerevac I, Lazić Z, Novković Lj, Petrović M, Ćupurdija V, Todorović Ž, ĐurĊević P, Ilić-Dudvarski A, Suša R. 

Karakteristike bolesnika sa hroniĉnom opstruktivnom bolešću pluća i depresivnim poremećajem. Srp Arh Celok Lek. 2017; 

DOI: 10.2298/SARH160520039C. М23 IF = 0,253 

 

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

до): 

a) укупно у ранијем периоду 

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

1. Suša R, Ćupurdija V, Novković Lj, Lazić Z, Petrović M, Đokić B, Ivošević A, Vuleta M, Ĉekerevac I. Akutna srĉana 

insuficijencija tokom influence A (H1N1) tretirana neinvazivnom ventilacijom. PONS Med J. 2017; DOI: 10.5937/pomc14-

13098 M52 

2. Gajović O, Stanojević-Pirković M, Popovska-Joviĉić B, Nešić Lj, Mijailović Ž, Ĉekerevac I, Suša R, Gavrilović J. Life-

threatening plasmodium falciparum malaria in patients after visiting Angola-Case Report. Ser J Exp Clin Res. 2016; DOI: 

10.1515/sjecr-2016-0039. M51 

3. Ĉekerevac I, Ćupurdija V, Novković Lj, Lazić Z, Petrović M, Gajović O, Suša R. Unsual respiratory manifestations of 

ankylosing spondylitis: a case report. Ser J Exp Clin Res 2016; 17(4): 357-60. M51 

file:///C:/Users/Gordana%20Radosavljevi/Documents/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M20/od%20izbora%20u%20prethodno%20zvanje%20ili%20od%20poslednjeg%20izbora%20u%20zvanje/Кандидат-2-стручни%20рад%20М20-6.pdf
file:///C:/Users/Gordana%20Radosavljevi/Documents/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M20/od%20izbora%20u%20prethodno%20zvanje%20ili%20od%20poslednjeg%20izbora%20u%20zvanje/Кандидат-2-стручни%20рад%20М20-6.pdf
file:///C:/Users/Gordana%20Radosavljevi/Documents/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M20/od%20izbora%20u%20prethodno%20zvanje%20ili%20od%20poslednjeg%20izbora%20u%20zvanje/Кандидат-2-стручни%20рад%20М20-6.pdf
file:///C:/Users/Gordana%20Radosavljevi/Documents/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M20/od%20izbora%20u%20prethodno%20zvanje%20ili%20od%20poslednjeg%20izbora%20u%20zvanje/Кандидат-2-стручни%20рад%20М20-6.pdf
http://www.kobson.nb.rs.proxy.kobson.nb.rs:2048/servisi.131.html?jid=384981
file:///C:/Users/Gordana%20Radosavljevi/Documents/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/1%20i%202.%20IZVOD%20IZ%20MATICNE%20KNJIGE/Кандидат-3-извод%20из%20матичне%20књиге%20рођених.pdf
file:///C:/Users/Gordana%20Radosavljevi/Documents/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/1%20i%202.%20IZVOD%20IZ%20MATICNE%20KNJIGE/Кандидат-3-извод%20из%20матичне%20књиге%20рођених.pdf
file:///C:/Users/Gordana%20Radosavljevi/Documents/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/Кандидат-3-диплома.pdf
file:///C:/Users/Gordana%20Radosavljevi/Documents/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/Кандидат-3-диплома.pdf
file:///C:/Users/Gordana%20Radosavljevi/Documents/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/Кандидат-3-потврда.pdf
file:///C:/Users/Gordana%20Radosavljevi/Documents/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/Кандидат-3-потврда.pdf
file:///C:/Users/Gordana%20Radosavljevi/Documents/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/Кандидат-3-потврда.pdf
file:///C:/Users/Gordana%20Radosavljevi/Documents/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/Кандидат-3-потврда.pdf
file:///C:/Users/Gordana%20Radosavljevi/Documents/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/10.%20PEDAGOSKO%20ISKUSTVO/Кандидат-3-демонстратор.pdf
file:///C:/Users/Gordana%20Radosavljevi/Documents/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M20/od%20izbora%20u%20prethodno%20zvanje%20ili%20od%20poslednjeg%20izbora%20u%20zvanje/Кандидат-3-стручни%20рад%20М23-1.pdf
file:///C:/Users/Gordana%20Radosavljevi/Documents/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M20/od%20izbora%20u%20prethodno%20zvanje%20ili%20od%20poslednjeg%20izbora%20u%20zvanje/Кандидат-3-стручни%20рад%20М23-1.pdf
file:///C:/Users/Gordana%20Radosavljevi/Documents/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M20/od%20izbora%20u%20prethodno%20zvanje%20ili%20od%20poslednjeg%20izbora%20u%20zvanje/Кандидат-3-стручни%20рад%20М23-1.pdf
http://www.kobson.nb.rs.proxy.kobson.nb.rs:2048/servisi.131.html?jid=384966
file:///C:/Users/Gordana%20Radosavljevi/Documents/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/od%20izbora%20u%20prethodno%20zvanje%20ili%20od%20poslednjeg%20izbora%20u%20zvanje/Кандидат-3-стручни%20рад%20М50-1.pdf
file:///C:/Users/Gordana%20Radosavljevi/Documents/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/od%20izbora%20u%20prethodno%20zvanje%20ili%20od%20poslednjeg%20izbora%20u%20zvanje/Кандидат-3-стручни%20рад%20М50-1.pdf
file:///C:/Users/Gordana%20Radosavljevi/Documents/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/od%20izbora%20u%20prethodno%20zvanje%20ili%20od%20poslednjeg%20izbora%20u%20zvanje/Кандидат-3-стручни%20рад%20М50-1.pdf
file:///C:/Users/Gordana%20Radosavljevi/Documents/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/od%20izbora%20u%20prethodno%20zvanje%20ili%20od%20poslednjeg%20izbora%20u%20zvanje/Кандидат-3-стручни%20рад%20М50-2.pdf
file:///C:/Users/Gordana%20Radosavljevi/Documents/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/od%20izbora%20u%20prethodno%20zvanje%20ili%20od%20poslednjeg%20izbora%20u%20zvanje/Кандидат-3-стручни%20рад%20М50-2.pdf
file:///C:/Users/Gordana%20Radosavljevi/Documents/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/od%20izbora%20u%20prethodno%20zvanje%20ili%20od%20poslednjeg%20izbora%20u%20zvanje/Кандидат-3-стручни%20рад%20М50-2.pdf
file:///C:/Users/Gordana%20Radosavljevi/Documents/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/od%20izbora%20u%20prethodno%20zvanje%20ili%20od%20poslednjeg%20izbora%20u%20zvanje/Кандидат-3-стручни%20рад%20М50-3.pdf
file:///C:/Users/Gordana%20Radosavljevi/Documents/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/od%20izbora%20u%20prethodno%20zvanje%20ili%20od%20poslednjeg%20izbora%20u%20zvanje/Кандидат-3-стручни%20рад%20М50-3.pdf
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II  БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 4 

 

1.  Име, име једног родитеља и презиме: 

Бојана, Мирослав, Ђоковић  

2.  Датум и место рођења: 

08.10.1986. године, Нови Пазар, Република Србија  

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

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

Година уписа 2005/2006., година завршетка 2014., Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, ИАСМ, 

просечна оцена 9.48 (девет и 48/100), доктор медицине  

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

Година уписа 2015/2016.год., Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Имунологија, инфекција и 

инфламација  

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

Трећа година  

6. Датум полагања усменог докторског испита и оцена: 

 

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

 

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

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

 

9. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе: 

 

10. Педагошко искуство:  

Фацилитатор у настави на предмету Интерна медицина 

III ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ 

РЕЗУЛТАТИ НАУЧНОГ РАДА 

 

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

од-до): 

а)  укупно у ранијем периоду 

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

 

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

до): 

а)  укупно у ранијем периоду 

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

 

II  БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 5 

 

1.  Име, име једног родитеља и презиме: 

 Зорана, Зоран, Антонијевић (извод из матичне књиге рођених није достављен) 

2.  Датум и место рођења: 

09.12.1987. године, Крагујевац, Република Србија (извод из матичне књиге рођених није достављен) 

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

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

Година уписа 2006/2007., година завршетка 2014., Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, ИАСМ, 

просечна оцена 8.62 (осам и 62/100), доктор медицине  

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

Година уписа 2013/2014.год., Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Матичне ћелије у 

биомедицинским наукама  

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

Трећа година  

6. Датум полагања усменог докторског испита и оцена: 

 

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

file:///C:/Users/Gordana%20Radosavljevi/Documents/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/1%20i%202.%20IZVOD%20IZ%20MATICNE%20KNJIGE/Кандидат-4-извод%20из%20матичне%20књиге%20рођених.pdf
file:///C:/Users/Gordana%20Radosavljevi/Documents/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/1%20i%202.%20IZVOD%20IZ%20MATICNE%20KNJIGE/Кандидат-4-извод%20из%20матичне%20књиге%20рођених.pdf
file:///C:/Users/Gordana%20Radosavljevi/Documents/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/Кандидат-4-диплома.pdf
file:///C:/Users/Gordana%20Radosavljevi/Documents/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/Кандидат-4-диплома.pdf
file:///C:/Users/Gordana%20Radosavljevi/Documents/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/Кандидат-4-потврда.pdf
file:///C:/Users/Gordana%20Radosavljevi/Documents/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/Кандидат-4-потврда.pdf
file:///C:/Users/Gordana%20Radosavljevi/Documents/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/Кандидат-4-потврда.pdf
file:///C:/Users/Gordana%20Radosavljevi/Documents/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/10.%20PEDAGOSKO%20ISKUSTVO/Кандидат-4-фацилитатор.pdf
file:///C:/Users/Gordana%20Radosavljevi/Documents/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/Кандидат-5-диплома.pdf
file:///C:/Users/Gordana%20Radosavljevi/Documents/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/Кандидат-5-диплома.pdf
file:///C:/Users/Gordana%20Radosavljevi/Documents/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/Кандидат-5-потврда-1.pdf
file:///C:/Users/Gordana%20Radosavljevi/Documents/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/Кандидат-5-потврда-1.pdf
file:///C:/Users/Gordana%20Radosavljevi/Documents/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/Кандидат-5-потврда-2.pdf


 5 

 

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

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

 

9. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе: 

 

10. Педагошко искуство:  

 

III ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ 

РЕЗУЛТАТИ НАУЧНОГ РАДА 

 

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

од-до): 

а)  укупно у ранијем периоду 

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

 

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

до): 

а)  укупно у ранијем периоду 

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

 

 

 

 

 

IV   АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА 

На конкурс се јавило 5 кандидата, од којих двоје не испуњавају услов за избор у звање сарадник у настави јер немају 

ни један рад категорије најмање М52, штампан на неком од водећих светских језика. 

Кандидат др Данијела Базић има просечну оцену већу од 8.00 и студент је треће године Академских докторских 

студија. Има један рад објављен у научној публикацији категорије М51.  

Кандидат др Стефан Симовић има просечну оцену већу од 8.00 и студент је треће године Академских докторских 

студија. Има два рада објављена у научним публикацијама категорије М22 и четири рада објављена у научним 

публикацијама категорије М23 (кумулативни импакт фактор = 9,85). 

Кандидат др Романа Суша има просечну оцену већу од 8.00 и студент је треће године Академских студија. Има један 

рад објављен у научној публикацији категорије М23, два објављена рада у научним публикацијама категорије М51 и 

један рад објављен у научној публикацији категорије М52 (кумулативни импакт фактор = 0,253).  

Кандидат др Бојана Ђоковић има просечну оцену већу од 8.00 и студент је треће године Академских студија. Нема ни 

један рад објављен у научним публикацијама категорије М20 и М50. 

Кандидат др Зорана Антонијевић има просечну оцену већу од 8.00 и студент је треће године Академских студија. 

Нема ни један рад објављен у научним публикацијама категорије М20 и М50. 
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V МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У 

ЗВАЊЕ СВАКОГ КАНДИДАТА ПОЈЕДИНАЧНО 
 

Кандидат др Данијела Базић испуњава све услове за избор у звање сарадника у настави, предвиђене Законом о 

високом образовању и Статутом факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу: има просечну оцену већу 

од осам на завршеним претходним нивоима студија (9,16), студент је треће године Докторских академских студија са 

остварених 120 ЕСПБ бодова и има објављен један рад у научном часопису са рецензијом као први аутор из 

категорије М51. 

Кандидат др Стефан Симовић испуњава све услове за избор у звање сарадника у настави, предвиђене Законом о 

високом образовању и Статутом факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу: има просечну оцену већу 

од осам на завршеним претходним нивоима студија (9,00), студент је треће године Докторских академских студија са 

остварених 120 ЕСПБ бодова и има објављених шест радова у научним часописима са рецензијом из категорије М22 

(2 рада) и М23 (4 рада). У једном раду је први аутор (М22). 

Кандидат др Романа Суша испуњава све услове за избор у звање сарадника у настави, предвиђене Законом о високом 

образовању и Статутом факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу: има просечну оцену већу од осам 

на завршеним претходним нивоима студија (9,00), студент је треће године Докторских академских студија са 

остварених 120 ЕСПБ бодова и има четири објављена рада у научним часописима са рецензијом из категорије М23, 

М51 и М52. У једном раду је први аутор (М52). Има педагошко искуство као студент демонстратор. 

Кандидат др Бојана Ђоковић не испуњава све услове за избор у звање сарадника у настави, предвиђене Законом о 

високом образовању и Статутом факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу: има просечну оцену већу 

од осам на завршеним претходним нивоима студија (9,48), студент је треће године Докторских академских студија са 

остварених 120 ЕСПБ бодова и тренутно нема ни један рад објављен у научним часописима са рецензијом из 

категорије М20 и М50. Поседује педагошко искуство као фацилитатор у настави на предмету Интерна медицина. 

Кандидат др Зорана Антонијевић не испуњава све услове за избор у звање сарадника у настави, предвиђене Законом о 

високом образовању и Статутом факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу: има просечну оцену већу 

од осам на завршеним претходним нивоима студија (8.62), студент је треће године Докторских академских студија са 

остварених 120 ЕСПБ бодова и тренутно нема ни један рад објављен у научним часописима са рецензијом из 

категорије М20 и М50.  
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 

 

На основу наведених чињеница, Комисија је закључила да према Закону о високом образовању и Статуту Факултета 

медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, три пријављена кандидата испуњавају услове за избор у звање 

сарадника у настави за ужу научну област Интерна медицина: др Стефан Симовић, др Романа Суша и др Данијела 

Базић. На основу броја објављених радова истичу се два кандидата: др Стефан Симовић и др Романа Суша. 

  

Комисија предлаже Декану  Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу да изабере др Роману Суша у 

звање сарадника у настави за ужу научну област Интерна медицина. Иако је др Стефан Симовић одличан кандидат и 

треба размотрити његов пријем на неком од наредних конкурса,  комисија се овога пута изјаснила за пријем др Романе 

Суша јер поседује педагошко искуство и клиничко искуство од пет година које је квалификује да успешно води вежбе 

на клиничком предмету интерна медицина.  

 
 

 

 

 

ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

 

 

                       ____________________________________________________________________________________ 
 

Проф. др Зорица Лазић, редовни професор за ужу научну област Интерна медицина Факултета  

медицинских наука у Крагујевцу, председник 

 

 

 

                      ______________________________________________________________________________________ 
 

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

медицинских наука у Крагујевцу, члан 

 

 

 

                       ____________________________________________________________________________________ 
 

Доц. др Наташа Здравковић, доцент за ужу научну област Интерна медицина Факултета  

медицинских наука у Крагујевцу, члан 

 

 

 

 

 

 

У Крагујевцу, 05.11.2017. год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Др Данијела Базић 

САРАДНИК У НАСТАВИ (ПРВИ ИЗБОР) 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 

 Остварено Испуњава услов 

Обавезни 

услови 

На завршеним претходним нивоима студија 

укупна просечна оцена (најмање осам) 
9,16 ДА 

Студент треће године докторских академских 

студија са остварених 120 ЕСПБ 
Да ДА 

2. ПОСЕБНИ УСЛОВИ 

Oбавезни услов 1 рад категорије М52 1 М51 ДА 

VII   ТАБЕЛА-САЖЕТАК 

Др Стефан Симовић 

САРАДНИК У НАСТАВИ (ПРВИ ИЗБОР) 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 

 Остварено Испуњава услов 

Обавезни 

услови 

На завршеним претходним нивоима студија 

укупна просечна оцена (најмање осам) 
9,00 ДА 

Студент треће године докторских академских 

студија са остварених 120 ЕСПБ 
Да ДА 

2. ПОСЕБНИ УСЛОВИ 

Oбавезни услов 1 рад категорије М52 2 М22, 4 М23 ДА 

VII   ТАБЕЛА-САЖЕТАК 

Др Романа Суша 

САРАДНИК У НАСТАВИ (ПРВИ ИЗБОР) 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 

 Остварено Испуњава услов 

Обавезни 

услови 

На завршеним претходним нивоима студија 

укупна просечна оцена (најмање осам) 
9,00 ДА 

Студент треће године докторских академских 

студија са остварених 120 ЕСПБ 
Дa ДА 

file:///C:/Users/Gordana%20Radosavljevi/Documents/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/Кандидат-1-диплома.pdf
file:///C:/Users/Gordana%20Radosavljevi/Documents/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/Кандидат-1-потврда.pdf
file:///C:/Users/Gordana%20Radosavljevi/Documents/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/od%20izbora%20u%20prethodno%20zvanje%20ili%20od%20poslednjeg%20izbora%20u%20zvanje/Кандидат-1-резултати%20научног%20рада.pdf
file:///C:/Users/Gordana%20Radosavljevi/Documents/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/Кандидат-2-диплома.pdf
file:///C:/Users/Gordana%20Radosavljevi/Documents/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/Кандидат-2-потврда.pdf
file:///C:/Users/Gordana%20Radosavljevi/Documents/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/Кандидат-3-диплома.pdf
file:///C:/Users/Gordana%20Radosavljevi/Documents/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/Кандидат-3-потврда.pdf
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2. ПОСЕБНИ УСЛОВИ 

Oбавезни услов 1 рад категорије М52 1 М23 , 2 М51  ДА 

VII   ТАБЕЛА-САЖЕТАК 

Др Бојана Ђоковић 

САРАДНИК У НАСТАВИ (ПРВИ ИЗБОР) 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 

 Остварено Испуњава услов 

Обавезни 

услови 

На завршеним претходним нивоима студија 

укупна просечна оцена (најмање осам) 
9,48 ДА 

Студент треће године докторских академских 

студија са остварених 120 ЕСПБ 
Дa ДА 

2. ПОСЕБНИ УСЛОВИ 

Oбавезни услов 1 рад категорије М52 0 НЕ 

VII   ТАБЕЛА-САЖЕТАК 

Др Зорана Антонијевић 

САРАДНИК У НАСТАВИ (ПРВИ ИЗБОР) 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 

 Остварено Испуњава услов 

Обавезни 

услови 

На завршеним претходним нивоима студија 

укупна просечна оцена (најмање осам) 
8,62 ДА 

Студент треће године докторских академских 

студија са остварених 120 ЕСПБ 
Дa ДА 

2. ПОСЕБНИ УСЛОВИ 

Oбавезни услов 1 рад категорије М52 0 НЕ 

 

 

 

file:///C:/Users/Gordana%20Radosavljevi/Documents/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/Кандидат-4-диплома.pdf
file:///C:/Users/Gordana%20Radosavljevi/Documents/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/Кандидат-4-потврда.pdf
file:///C:/Users/Gordana%20Radosavljevi/Documents/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/Кандидат-5-диплома.pdf
file:///C:/Users/Gordana%20Radosavljevi/Documents/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/Кандидат-5-потврда-2.pdf

