
 

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 у Крагујевцу, бр. 01-4728, од 23.04.2018. 

2. Датум и место објављивања конкурса: 

       Послови, од 02.05.2018. 

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

       1 сарадник за ужу научну област Клиничка психологија 

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 Дарко Хинић, ванредни професор за ужу научну област Психологија Природно-математичког и Филолошко-

уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу (изабран 11.06.2014.) - председник; 

2.  доц. др Милица Боровчанин, доцент за ужу научну област Психијатрија Факултета медицинских наука Универзитета 

у Крагујевцу (изабрана 22.02.2016.) – члан; 

3.  доц. др Ана Воларевић, доцент за ужу научну област Когнитивна психологија Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу (изабрана 05.07.2017.) - члан 

5. Пријављени кандидати: 

Војислав Јовановић 

Горана Ракић-Бајић 

Весна Барзут 

II      БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

 

1. Име, име једног родитеља и презиме: 

Војислав, Ненад, Јовановић 

2. Датум и место рођења: 

       20.06.1977. године, 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:  

1997-2005. године, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, одсек Психологија, просечна оцена 8,00, звање 

дипломирани психолог 

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

2017. Универзитет у Београду, Филозофски факултет, одсек Психологија 

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

 Студент другe годинe 

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 завршетка специјалистичких, односно магистарских студија, универзитет, факултет, назив 

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

2008-2012. године, Универзитет у Београду, Медицински факултет, специјалиста медицинске психологије 

9. Наслов 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 
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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. Subotić T, Filipović Z, Stojćević K, Jovanović V. Egzekutivne funkcije kod osoba sa metaboličkim sindromom. Medicinski 

glasnik Specijalne bolnice za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma "Zlatibor" 2016; 21(63), 7–22. М52 

2. Milačić Vidojević I, Jovanović V, Brojčin B. Stigmatizacija i diskriminacija u oblasti zapošljavanja osoba sa shizofrenijom. 

Engrami 2010; 32(1–2), 5–16. М52 

3. Ćuk-Jovanović L, Jovanović V, Đokić K. Srpsko naivno slikarstvo sa aspekta kolektivnog nesvesnog. Engrami 2004; 26(1–2), 

33–38. М53 

II      БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

 

1.  Име, име једног родитеља и презиме: 

 Горана, Никола, Ракић-Бајић 

2. Датум и место рођења: 

       25.10.1975. године, Нови Сад 

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

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

 1994-2003. године, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, одсек Психологија, просечна оцена 8,29, звање 

дипломирани психолог. 

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

 2011. Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, одсек Психологија 

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

 Доктор психолошких наука  

6. Датум полагања усменог докторског испита и оцена: 

 

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

 „Психолошко благостање: провера реалности конструкта у оквиру мултидимензионог модела Carol Ryff“, пријављена 

24.06.2011. одбрањена 05.09.2016. године, доктор психолошких наука 

8. Година уписа и завршетка магистарских студија, универзитет, факултет, назив студијског програма, просечна оцена 

током студија, научна област и стечени академски назив: 

  2003-2010. године, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, одсек Психологија, просечна оцена 9,88, научна 

област Психологија, магистар психолошких наука 

9. Наслов магистарске тезе: 

       „Утицај слике о себи и стратегија превладавања стреса на психолошко благостање“ 

10. Педагошко искуство: 

- 2007–2018. сарадник у настави Факултет медицински наука, Универзитет у Крагујевцу 

 ужа научна област Клиничка психологија 
- 2012–2015. асистент на Департману за психологију на Државном универзитету у Новом Пазару 

ужа научна област Психологија, ангажована на предметима: Основи клиничке психологије, Основи психопатологије, 

Основи психотерапије и саветовања, Динамика партнерских односа. 

- 2008–2012. сарадник у настави на Департману за психологију на Државном универзитету у Новом Пазару 

ужа научна област Психологија, ангажована на предметима: Основи клиничке психологије, Основи психопатологије,  

Основи психотерапије и саветовања, Психологија особа са инвалидитетом, Динамика партнерских односа. 

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 

1. Rakić-Bajić G, Hedrih V. Prekomjerna upotreba interneta, zadovoljstvo životom i osobine ličnosti. Suvremena psihologija 

2012; 15 (1): 119-131. M23 IF 0.120 (2012) 

2. Fazlagić A, Rakić–Bajić G. Percipirana akademska kontrola i radna memorija kod studenata. Teme 2014; 2: 673-686.   M24 
 

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 
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1. Fazlagić A, Rakić–Bajić G. Stav studenata prema psihoterapiji. PONS Medicinski časopis 2011; 8 (2): 48-52.  

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

II      БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

 

1.  Име, име једног родитеља и презиме: 

 Весна, Горан, Барзут 

2. Датум и место рођења: 

       14.02.1987. године, Исток 

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

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

2006-2009. године, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, одсек Психологија, просечна оцена 9,52, звање 

психолог. 

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

 2012. Универзитет у Београду, Филозофски факултет, одсек Психологија 

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

Студент треће године докторских академских студија 

6.  Датум полагања усменог докторског испита и оцена: 

 

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

Однос процесирања идентитета и фацијалне експресије, пријављена 14.04.2016.     

8. Година уписа и завршетка магистарских студија, универзитет, факултет, назив студијског програма, просечна оцена 

током студија, научна област и стечени академски назив: 

2009-2011. године, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, одсек Психологија, просечна оцена 9,81, научна 

област Психологија, мастер психолог 

9. Наслов магистарске тезе: 

 Фактор познатости модулира ОРБ 

10. Педагошко искуство: 

 2012. – стручни сарадник психолог у Дому ученика средњих школа у Сремској Митровици 

 2017. – предавач на предавањима и радионицама у оквиру пројекта професионалне пријентације и информисања. 

Канцеларија за младе Сремска Митровица 

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. Barzut V, Zdravković, S. Discrimination of faces of the same and other race and gender modulated by familiarity. Psihologija 

2013; 46 (1): 45-59 M23 IF 0.188 (2013) 
 

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. Barzut V, Blanuša J. Pristupi obrazovanju darovitih učenika i procena trenutnog stanja na osnovu stavova stručnjaka. 

Pedagogija 2015; 70 (1): 73-83 M51 

 

IV   АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА 

Војислав Јовановић је дипломирао 2005. године на Филозофском факултету Универзитета у Београду, одсек за 

Психологију. Специјалистичке студије на Медицинском факултету Универзитета у Београду завршио је 2012. године и 

стекао звање специјалисте медицинске психологије. Докторске академске студије на Филозофском факултету, одсек за 

Психологију, уписује 2017. и тренутно је студент друге године студија. Запослен је на Клиници за психијатријске болести 

„Др Лаза Лазаревић“ у Београду. До сада је као аутор/коаутор објавиo 1 рад категорије М52 на једном од водећих светских 

језика. 

Др Горана Ракић-Бајић је дипломирала 2003. године на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду, одсек за 

Психологију. Магистрирала је 2010. године на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду, одсек за Психологију. 

Докторску дисертацију је одбранила 2016. године на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду, одсек за 

Психологију и стекла звање доктор психолошких наука. Радила је у високом образовању од 2008. године на Департману за 

психологију Државног универзитета у Новом Пазару, најпре као сарадник у настави до 2012. године, а онда као асистент за 

ужу научну област Психологија. Од 2017. ради на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу као сарадник у 
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настави за ужу научну област Клиничка психологија. У досадашњем раду показала је смисао за наставни рад, одговорност и 

савесност у обављању обавеза, као и коректан однос са колегама и студентима о чему говоре и оцене студената за педагошки 

рад сарадника. До сада је као аутор/коаутор објавила 1 рад у реферисаним часописима са SCI листе из категорије М23, први 

аутор, као и 1 рад у часопису из категорије М24, коаутор. 

Весна Барзут завршила је трогодишње основне академске студије на Филозофском факултету Универзитет у Новом 

Саду, одсек за Психологија, 2009. године, а мастер студије (120 ЕСПБ) на истом одсеку 2011. године. Студенткиња је треће 

године докторских академских студија на Филозофском факултету Универзитета у Београду, одсек за Психологија, где јој је 

2016. прихваћена тема докторске дисертација, а завршена теза тренутно на увиду јавности. Радила је по уговору о делу у 

Дому ученика и Канцеларији за младе, у Сремској Митровици. До сада је као аутор/коаутор објавила 1 рад у реферисаним 

часописима са SCI листе из категорије М23, први аутор, као и 1 рад у часопису из категорије М51, први аутор; 

V МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У 

ЗВАЊЕ СВАКОГ КАНДИДАТА ПОЈЕДИНАЧНО 
 

На конкурс за избор једног сарадника у настави за ужу научну област Клиничка психологија пријавила су се три 

кандидата: Војислав Јовановић, др Горана Ракић-Бајић, и Весна Барзут. 

         Кандидат Војислав Јовановић не испуњава прописане услове за избор у звање сарадника у настави, јер је студент друге 

године докторских академских студија. 

 

         Кандидаткиња др Горана Ракић-Бајић испуњава све услове за поновни избор у звање сарадника у настави прописане: 

1. Законом о високом образовању јер поседује одговарајући стручно, академско и научно звање 

2. Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу и 

3. Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у 

Крагујевцу, јер: 

 има научни назив доктора наука за научну област за коју се бира, стечен на Филозофском факултету Универзитета у 

Новом Саду; 

 публиковала  је 1 рад категорије М23 као први аутор; 

 публиковала  је 1 рад категорије М24 као коаутор; 

 има дугогодишње педагошко искуство. 

 

         Кандидаткиња Весна Барзут испуњава све услове за избор у звање сарадника у настави прописане: 

1. Законом о високом образовању јер поседује одговарајући стручно, академско и научно звање 

2. Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу и 

3. Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у 

Крагујевцу, јер је: 

 студент треће године докторских академских студија на Филозофском факултету Универзитета у Београду из научне 

области за коју се бира; 

 публиковала 1 рад категорије М23 као први аутор; 

 публиковала 1 рад категорије М51 као први коаутор. 

 

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 позитивно оцењује научноистраживачки, стручни и професионални допринос обе пријављене кандидаткиње 

које испуњавају услове конкурса. 

Комисија закључује да је др Горана Ракић-Бајић постигла предвиђене услове Закона о високом образовању, Статута 

Факултета медицинских наука у Крагујевцу и Правилника о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања 

наставника Универзитета у Крагујевцу, који су прописани за поновни избор у звање сарадника у настави. Кандидаткиња је 

доктор психолошких наука, има дугогодишње искуство у педагошком раду и активна је у стручним и професионалним 

активностима на Факултету, нарочито у организацији рада студијског програма психологије, тако да има предност при 

избору у односу на кандидаткињу Весну Барзут. 

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

предлог за поновни избор др Горане Ракић-Бајић у звање сарадника у настави за ужу научну област Клиничка психологија. 

 

У Крагујевцу, 

 

 

ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

 

проф. др Дарко Хинић 

Ванредни професор за ужу научну област Психологија  

Природно-математичког и Филолошко-уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу, члан 

 

_________________________________________________________ 

 

 

доц. др Милица Боровчанин 

Доцент за ужу научну област Психијатрија  

Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, члан 

 

___________________________________________________ 

 

 

доц. др Ана Воларевић 

Доцент за ужу научну област Когнитивна психологија  

Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, члан 

 

_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

САРАДНИК У НАСТАВИ (ПРВИ ИЗБОР) Војислав Јовановић 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 

 Остварено Испуњава услов 

Обавезни 

услови 

На завршеним претходним нивоима студија укупна 

просечна оцена (најмање осам) 
8,00  Да 

Студент треће године докторских академских 

студија са остварених 120 ЕСПБ 
Не Не 

2. ПОСЕБНИ УСЛОВИ 

Oбавезни услов 1 рад категорије М52 1 M52 Да 

КАНДИДАТ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ЗА ИЗБОР          ДА             НЕ  

VII   ТАБЕЛА-САЖЕТАК 

САРАДНИК У НАСТАВИ (ПОНОВНИ ИЗБОР) др Горана Ракић-Бајић 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 

 Остварено Испуњава услов 

Обавезни 

услови 

На завршеним претходним нивоима студија укупна 

просечна оцена (најмање осам) 
8,29 Да 

Студент треће године докторских академских 

студија са остварених 120 ЕСПБ 

Доктор 

психолошких 

наука 

Да 

2. ПОСЕБНИ УСЛОВИ 

Oбавезни услов 2 рада категорије М52 
М23-1 

М24-1 
Да 

КАНДИДАТ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ЗА ИЗБОР          ДА             НЕ  

VII   ТАБЕЛА-САЖЕТАК 

САРАДНИК У НАСТАВИ (ПРВИ ИЗБОР) Весна Базут 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 

 Остварено Испуњава услов 
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Обавезни 

услови 

На завршеним претходним нивоима студија укупна 

просечна оцена (најмање осам) 
9,52 Да 

Студент треће године докторских академских 

студија са остварених 120 ЕСПБ 
Да Да 

2. ПОСЕБНИ УСЛОВИ 

Oбавезни услов 1 рад категорије М52 
М23-1 

М51-1 
Да 

КАНДИДАТ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ЗА ИЗБОР          ДА             НЕ  

 


