
ДЕКАНУ 

ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ 

 

Комисија за припрему извештаја у саставу:  

 

1. Проф. др Душан Ђурић, ванредни професор за ужу научну област Клиничка 

фармација Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, 

председник 

2. Проф. др Владимир Јаковљевић, редовни професор за ужу научну област 

Физиологија Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, члан 

3. Проф. др Марко Фолић, ванредни професор за ужу научну област Клиничка 

фармација Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, члан 

 

изабрана одлуком Декана Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу броj 01-652 од 23.01.2017. године, размотрила је пријаве на конкурс за 

избор сарадника у настави за ужу научну област Клиничка фармација, објављен 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 сарадника у настави пријавило се 4 (четири) 

кандидата: 

 

1. Др Марко П. Равић 

2. Др Зорана З. Антонијевић 

3. Др Милица Димитријевић Стојановић 

4. Mr ph Ксенија З. Којичић 

Од пријављених 4 (четири) кандидата др Марко П. Равић, др Зорана З. 

Антонијевић и и др Милица Димитријевић Стојановић испуњавају услове за избор 

предвиђене Законом о високом образовању и Статутом Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу. Mr ph Ксенија З. Којичић формално не испуњава услове за 

избор јер није завршила интегрисане академске студије медицине. 

 

  



КАНДИДАТ 1: Др Марко П. Равић 

1. Биографски подаци 

Др Марко П. Равић, доктор медицине, рођен је 02.10.1990. године у 

Крагујевцу. Средњу Медицинску школу са домом ученика „Сестре Нинковић“ завршио 

је у Крагујевцу. Интегрисане академске студије медицине на Факултету медицинских 

наука Универзитета у Крагујевцу уписао је 2009. године, где је и дипломирао 2016. 

године са просечном оценом 8,28 (осам и 28/100).  

Школске 2016/2017. године уписао је прву годину Докторских академских 

студија Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу. Као стални члан 

истраживачке групе, активно се бави научно-истраживачким радом у Лабораторији за 

кардиоваскуларну физиологију Института за физиологију Факултета медицинских 

наука Универзитета у Крагујевцу од 2014. године.  

Говори и пише енглески језик (напредни 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 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. Нема 

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 

  На основу достављене кокурсне документације, кандидат до сада нема 

објављених  радова у часописима међународног и националног значаја. Од 2014. 

године укључен је у научно-истраживачки рад у оквиру Лабораторије за 

кардиоваскуларну физиологију Института за физиологију Факултета медицинских 

наука Универзитета у Крагујевцу. 

 

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

високом образовању и Статутом Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу  

Кандидат др Марко П. Равић испуњава све услове за избор у звање сарадник у 

настави предвиђене Законом о високом образовању и Статутом Факултета 

медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, има просечну оцену већу од осам и 

студент је Академских докторских студија. 

 

 

КАНДИДАТ 2: Др Зорана З. Антонијевић 

1. Биографски подаци 

Др Зорана З. Антонијевић, доктор медицине, рођена је 09.12.1987. година у 

Крагујевцу. Интегрисане академске студије медицине на Факултету медицинских 

наука Универзитета у Крагујевцу уписала је 2006. године где је и дипломирала 2012. 

године са просечном оценом 8,62 (осам и 62/100). Докторске академске студије 

уписала је школске 2013/2014. године, на Факултету медицинских наука Универзитета 

у Крагујевцу, студент је треће године студија. Специјалистичке студије медицине за 

незапослене раднике – смер Интерна медицина, уписала је школске 2015/2016. године. 

Од октобра 2013 – јуна 2016. године волонтирала је на пословима клиничког лекара на 

Клиници за кардиологију у Клиничком центру у Крагујевцу.  

Говори и пише енглески језик (напредни ниво), немачки језик (почетни ниво) и 

шпански 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 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. Нема  

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 

  На основу достављене кокурсне документације, кандидат до сада нема 

објављених  радова у часописима међународног и националног значаја, чиме је укупно 

остварио 0 бодова. 

 

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

високом образовању и Статутом Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу  

 Кандидат Зорана З. Антонијевић испуњава све услове за избор у звање 

сарадник у настави предвиђене Законом о високом образовању и Статутом Факултета 

медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, има просечну оцену већу од осам и 

студент је Академских докторских студија. 



КАНДИДАТ 3: Др Милица Димитријевић Стојановић 

1. Биографски подаци  

Др Милица Димитријевић Стојановић, доктор медицине, рођена је 29.07.1988. 

године у Књажевцу. Основну школу „Митрополит Михаило“, завршила је у Сокобањи 

2003. године. Средњу медицинску школу „Др Алекса Савић“ завршила је у Прокупљу 

2007. године носилац Вукове дипломе. Интегрисане академске студије медицине на 

Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу уписала је 2007. године 

2007. године где је и дипломирала 2013. године са просечном оценом 9,22 (девет и 

22/100). Стручни испит за доктора медицине положила је у мају 2014. године. 

Школске 2016/2017. године уписала је поново трећу годину Докторских 

академских студија на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, смер 

Имунологија, инфекција и инфламација. Усмени докторски испит положила је у 

септембру 2016. 

У току студирања учествовала је на Конгресима студената биомедицинских 

наука са међународним учешћем. Школске 2009/2010. и 2010./2011. године била је 

студент демонстратор на предмету Микробиологија и имунологија. Од марта 2014. 

године бави се научно-истраживачким радом у Имунолошкој лабораторији Центра за 

молекулску медицину и испитивање матичних ћелија.  

 

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 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.  Dimitrijevic M. Exposure to heme enhances antiinflamatory potential of IvIg 

in EAE. 52. Kongres studenata biomedicinskih nauka Srbije sa 

interacionalnim učešćem, 29.04.-01.05.2011. godine Budva; knjiga sažetaka 

2011:225. (М 64 – 0,2 бода) 

2.6.2. Dimitrijevic M. ST2 deletion overcomes genetic resistance to experimental 

autoimmune encephalomyelitis (EAE) in BALB/C mice. 53. Kongres 

studenata biomedicinskih nauka Srbije, 26.04.-30.04.2012. godine Kopaonik, 

Srbija; knjiga sažetaka 2012:209. (М 64 – 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 до сада има 2 саопштења у зборницима скупова националног значаја, 

чиме је укупно остварила 0,4 бода.  

 

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

високом образовању и Статутом Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу 

Кандидат др Милица Димитријевић Стојановић испуњава све услове за избор у 

звање сарадник у настави предвиђене Законом о високом образовању и Статутом 

Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, има просечну оцену већу од 

осам и студент је Академских докторских студија. 

 



КАНДИДАТ 4: Mr ph Ксенија З. Којичић 

1. Биографски подаци  

Mr ph Ксенија З. Којичић, магистар фармације, рођена је 22.08.1992. године у 

Крагујевцу. Средњу Медицинску школу са домом ученика „Сестре Нинковић“, смер – 

лабораторијски техничар, завршила је у Крагујевцу. Интегрисане академске студије 

фармације на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу уписала је 

2011. године где је и дипломирала 2016. године са просечном оценом 9,38 (девет и 

38/100). Школске 2016/2017. године уписала је прву годину Докторских академских 

студија на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу. 

У току основних студија учествовала је на 56. Конгресу студената 

биомедицинских наука Србије са међународним учешћем. Учествовала је у 

радионицама у организацији IFMSA-Serbia и NAPSer, бави се волонтерским радом. 

Говори и пише енглески језик (напредни ниво), 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 часописима међународног значаја (категорија М20)  

2.2.1. Нема  

2.3. Зборници међународних научних скупова (категорија М30)  

2.3.2. 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. Нема 

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 

  На основу достављене кокурсне документације, кандидат до сада нема 

објављених  радова у часописима међународног и националног значаја, чиме је укупно 

остварила 0 бодова. 

 

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

високом образовању и Статутом Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу  

Кандидат mr ph Ксенија З. Којичић, не испуњава услове за избор у звање 

сарадник у настави предвиђене Законом о високом образовању и Статутом Факултета 

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

докторских студија, није завршила интегрисане академске студије медицине и 

формално не испуњава услове за избор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЉУЧАК 

 

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

високом образовању и Статуту Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу, услове за избор сарадника у настави за ужу научну област Клиничка 

фармација испуњавају др Марко П. Равић, др Зорана З. Антонијевић и др Милица 

Димитријевић Стојановић. 

На основу увида у конкурсну документацију пријављених кандидата, Комисија 

предлаже Декану Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу да изабере 

др Марка П. Равића обзиром да се активно се бави научно-истраживачким радом на 

Факултету медицинских наука, у шта чланови комисије имају увид. 

 

 

 

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ 

Проф. др Душан Ђурић 

Ванредни професор за ужу научну област Клиничка фармација  

Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, председник  

__________________________________________ 

Проф. др Владимир Јаковљевић  

Редовни професор за ужу научну област Физиологија  

Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, члан  

__________________________________________ 

Проф. др Марко Фолић  

Ванредни професор за ужу научну област Клиничка фармација  

Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, члан                               

__________________________________________ 

 

У Крагујевцу,  

31.01.2017. године 

 

 

 

 



 

УПОРЕДНА ТАБЕЛА ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА  

Име и презиме 
Др Марко 

П. Равић 

Др 

Зорана З. 

Антонијевић 

Др Милица 

Димитријевић 

Стојановић 

Mr ph Ксенија 

З. Којичић 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

Просечна оцена- основне 

студије 
8,28 8,62 9,22 9,38 

Уписане докторске академске 

студије или специјалистичке 

студије 

ДА ДА ДА ДА 

Завршене интегрисане 

академске студије медицине 
ДА ДА ДА НЕ 

Дужина студирања 
6 година  

9 месеци  

6 година 

1 месец 
6 година 

4 године 

9 месеци 

Испуњени законски услови ДА ДА ДА НЕ 

ДОПУНСКИ УСЛОВИ 

Одбрањена докторска теза НЕ НЕ НЕ НЕ 

Положен усмени докторски 

испит/одбрањен магистарски 

рад 

НЕ НЕ ДА НЕ 

 Број бодова на основу 

објављених радова 
0 0 0,4 0 

Педагошко искуство НЕ НЕ ДА НЕ 

Уже научно подручје     

Остало I година III година III година I година 


