
 

ДЕКАНУ 

ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ 

 

 

Комисија за припрему извештаја у саставу: 

 

1. Доц. др Марија Миловановић, доцент за ужу научну област Микробиологија и 

имунологија,Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, председник 

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

медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, члан  

3. Доц. др Слободан Лончаревић, доцент за ужу научну област Максилофацијална 

хирургија Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, члан 

 

изабрана одлуком Декана Факултета медицинских наука  Универзитета у Крагујевцу броj 

01-12178 од 24.10.2016. године, размотрила је пријаве на конкурс за избор сарадника у 

настави за ужу научну област Орална хирургија, објављен у новинама „Послови“ од 

05.10.2016 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 се 5 (пет) кандидата: 

 

1. др Данијела Јовић 

2. др Милица Ђорђевић 

3. др Милош Живић 

4. др Данило Бекчић 

5. др Александра Влашковић 

 

Сви пријављени кандидати испуњавају услове за избор предвиђене Законом о високом 

образовању и Статутом Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу. 

 



КАНДИДАТ 1:  др Данијела Јовић 

 

1. Биографски подаци 

 

Рођена је 26.05.1985. године у Гњилану. Завршила је средњу Медицинску школу са 

домом ученика у Крагујевцу 2004. године.  

Дипломирала је 2014 године на Медицинском факултету Универзитета у Приштини, 

са седиштем у Косовској Митровици, одсек Стоматологије са просечном оценом 8,68.      

Уписала је Докторске академске студије на Медицинском факултету у Косовској 

Митровици 2014/2015. године и положила испите из прве године са просечном оценом 

9,80.  

Приправнички стаж је завршила у Здравственом центру у Косовској Митровици 

децембра 2014. године. Положила је Стручни испит фебруара 2015. године. Од марта 2015 

обавља самостални рад у пракси.  

Говори енглески језик и поседује основно знање норвешког језика. 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. 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 

 

       Увидом у достављену документацију, др Данијела Јовић 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 Данијела Јовић испуњава све остале 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 Милица Ђорђевић 

 

1. Биографски подаци 

 

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

Хаџић'' у Нишу 2008. године. Медицински Факултет у Нишу, Одсек за стоматологију, 

уписала је је 2008. године, а дипломирала 2013. године са просечном оценом 9,72.  

Докторске академске студије на Медицинском факултету Универзитета у Нишу, 

студијски програм ДАС - Стоматолошке науке, уписала је школске 2015/2016. године. 

Школске 2011/2012 и 2012/2013. године била је демонстратор на предметима Болести зуба 

претклиника и Претклиничка ендодонција на Медицинском факултету у Нишу.  

Приправнички стаж обавила је у Дому здравља Грачаница, а од фебруара до јула 2015. 

године и јануара 2016 до августа 2016. 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 најбољег студента четврте године 

интегрисаних академских студија стоматологије на Медицинском факултету у Нишу. 

Завршила је едукацију за водитеља у односу лекар-пацијент Балинт друштва Србије чији је 

члан од октобра 2015. године.  

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. Ефиксаност интерденталних четкица у терапији 

пародонтопатије. 55. Конгрес студената биомедицинских наука са 

међународним учешћем, Врњачка Бања, 2014. 500. М64- 0,2 бода 

 

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

Нишу. 55. Конгрес биомедицинских наука Србије, Врњачка Бања 2014. 494. 

М64 -0,2 бода 
 

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

Конгрес студената биомедицинских наука са међународним учешћем, 

Копаоник 2012. 406. М64-0,2 бода  

 

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. Копаоник 2012. 432. М64 -0,2 бода 

 

2.6.5. Живић С, Ђорђевић М, Миленковић С, Тродимензионална конструкција 

радикуларних цисти и њихов однос према зубима и костима. 53. Конгрес 

студената биомедицинских наука Србије. Копаоник 2012. 437. 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 

 

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

истраживачком раду објавила је пет сажетака у зборницима националног значаја и 

остварила је 1 бод. 

             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 Универзитета у Крагујевцу: има просечну оцену већу од осам и студент је 

Академских докторских студија. 

 



КАНДИДАТ 3:  др Милош Живић 

 

1. Биографски подаци 

 
      Рођен је 22.07.1992. године у Приштини. Завршио је средњу Медицинску школу са домом 

ученика „Сестре Нинковић“ у Крагујевцу, 2011. године.  

     Факултет медицинских наука у Крагујевцу, Интегрисане академске студије стоматологије, 

уписао је 2011. године, а дипломирао 2016. године са просечном оценом 9,16. Тренутно је на 

првој години Докторских академских студија, на Факултету медицинских наука у Крагујевцу. 

Обавља приправнички стаж у Заводу за стоматологију, Крагујевац. 

 Говори енглески језик и поседује основно знање италијанског језика.  

 

  

 

 

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. 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 

 

      Кандидат др Милош Живић у досадашњем истраживачком раду није публиковао ни 

један рад на основу чега је остварио 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 Милош Живић испуњава све остале 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:  др Александра Влашковић 

 

1. Биографски подаци 

 
      Рођена је 28.02.1991. године у Крагујевцу. Завршила је Прву крагујевачку гимназију у 

Крагујевцу 2010 године. Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, 

Интегрисане академске студије стоматологије, уписала је 2010. године, а дипломирала 2015. 

године са просечном оценом 9,41.  

      Тренутно је на другој години Докторских академских студија и положила је све испите из 

прве године на Факултету медицинских наука  Универзитета у Крагујевцу. Стручни испит 

положила је јуна 2016. године.  

      Током школске 2015/2016 и 2016/2017. године је ангажована као фацилитатор на ужим 

научним областима Ортопедија вилица и Болести зуба и ендодонција 

       Стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја од 2016 године за 

Докторске академске студије. Има признање у успешно завршеном курсу „Module 1“ на 

„Composites from GC“, Louven 2015. Чланица је удружења „Коло српских сестара“. 

       Говори енглески језик. Одлично се сналази у раду на рачунару.  

 

  

 

2. Подаци о објављеним радовима  

 

2.5.Монографије, монографске студије, тематски зборници, лескикографске и 

картографске публикације међународног значаја (категорија M10)  

 

2.5.1. Нема 

 

2.6.Радови објављени у научним часописима међународног значаја (категорија М20)  

 

 

2.6.1. Нема 

 

2.7.Зборници међународних научних скупова (категорија М30)  

 

2.7.1. Нема 

 

2.8. Националне монографије, тематски зборници, лексикографске и картографске 

публикације националног значаја; научни преводи и критичка издања грађе, 

библиографске публикације (категорија М40) 

 

2.4.1. Нема 

 

2.10. Часописи националног значаја (категорија М50) 

 

2.10.1. Нема 

 

 



 

2.11. Зборници скупова националног значаја категорија (М60) 

  

2.11.1. Нема 

 

2.12. Магистарске и докторске тезе (категорија М70)  

 

2.12.1. Нема 

 

2.13. Техничка и развојна решења (категорија М80)  

 

2.13.1. Нема 

 

2.14. Патенти, ауторске изложбе, тестови (категорија М90)  

 

2.14.1. Нема 

 

 

 3. Преглед и мишљење о досадашњем научном и педагошком раду кандидата 

 

      Кандидат др Александра Влашковић у досадашњем научо-истраживачком раду није 

публиковала ни један рад на основу чега је остварила 0 бодова. Поседује педагошко радно 

искуство. 

 

 

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

образовању Статутом Факултета медицинских наука 

 

      Кандидат др Александра Влашковић испуњава све остале 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 5:  др Јован Ракић 

1. Биографски подаци 

 

Рођен је 26.06.1988. године у Крагујевцу. Завршио је основну школу Радоје Домановић 

и Прву гимназију у Крагујевцу. Уписао је 2007/08 Стоматолошки факултет Универзитета у 

Београду. Дипломирао је децембра 2014. године са просечном оценом 8,51.  

Школске 2016/2017. године је уписао другу годину Докторских академских студија на 

Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу. Завршио је стаж у Заводу за 

стоматологију. Положио је државни испит. Поседује годину дана радног искуства у 

приватној стоматолошкој ординацији. Завршио је курс за хирургију са основама 

имплантологије, курс за примену iPRF и aPRF у пародонтологији, хирургији и естетској 

стоматологији.   

Говори енглески језик и поседује  међународни сертификат CAE. 

 

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. Rakic J. Rakic Lj. Endoonlay, Computer-aided restoration of posterior 

endodontically treated teeth. 21st Congress of BaSS, 2016. Banja Luka B&H 

Abstract book; M34-0,5 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. 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 

 

       Увидом у достављену документацију, др Јован Ракић у досадашњем научно- 

истраживачком раду публиковао је 1 зборни сажетак на међународном скупу и остварио је 

0,5 бода. 

             Не поседује педагошко радно искуство. 

 

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

образовању Статутом Факултета медицинских наука 

 

      Кандидат др Јован Ракић 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 Универзитета у Крагујевцу, 

од пријављених петоро кандидата, сви кандидати испуњавају услове за избор сарадника у 

настави, и то: др Данијела Јовић, др Милица Ђорђевић, др Милош Живић, др Александра 

Влашковић и др Јован Ракић. 

 

            На основу конкурсне документације пријављених кандидата, Комисија предлаже 

Декану Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу да изабере кандидата др 

Александру Влашковић, јер испуњава све Законом и Статутом предвиђене услове.  

 

           Предложени кандидат има предност у односу на остале кандидате који испуњавају 

услове конкурса, зато што поседује педагошко радно искуство као и високу просечну 

оцену у току студија. 

    

 
 

У Крагујевцу .     ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ   

26.10.2016. год.       

 

               1. Доц. др Марија Миловановић, 

                                                    доцент за ужу научну област  

                                                           Микробиологија и имунологија, 

                                                        Факултета медицинских наука  

                                                  Универзитета у Крагујевцу 

 

            _      

 

 

                    2.   Доц. др Драган Газивода 

                                                                          доцент за ужу научну област  

                                                                          Орална хирургија,  

                                                                          Факултета медицинских наука, 

                                                                          Универзитета у Крагујевцу  

                   ___ 

                                     

              3. Доц. др Сободан Лончаревић 

                                                                               доцент за ужу научну област  

                                                                               Максилофацијална хирургија,  

                                                                               Факултета медицинских наука,  

                                                                               Универзитета у Крагујевцу 

   

                                                                                     ______________________________ 



Упоредна табела пријављених кандидата 

 
Име и презиме Данијела 

Јовић 

Милица 

Ђорђевић 

Милош 

Живић 

Александра 

Влашковић 

Јован  

Ракић 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  

Просечна оцена 8,68 9,72 9,16 9,41 8,51 

Уписане 

академске 

докторске 

студије или 

специјалистичке 

студије 

 

ДА 

 

ДА 

 

ДА 

 

ДА 

 

ДА 

Дужина 

студирања 

9 година 5 година 5 година 5 година 7 година 

Испуњени 

законски услови 

ДА ДА ДА ДА ДА 

ДОПУНСКИ УСЛОВИ 

             

 

Одбрањена 

докторска теза 

НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ 

Положен усмени 

докторантски 

испит/ одбрањен  

магистарски рад 

НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ 

Број бодова на 

основу 

објављених 

радова 

0 1 0 0 0.5 

Педагошко 

искуство 

НЕ ДА НЕ ДА НЕ 

Уже научно 

подручје 

НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ 

Остало      

 

 

 

 

 

 
 


