
 

ДЕКАНУ 

ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА 

УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ 

 

Комисија за припрему извештаја у саставу: 

 

1. Доц. др Радмила Обрадовић, доцент за ужу научну област Орална медицина и 

Пародонтологија Медицинског факултета у Нишу, председник комисије 

2. Доц. др Милица Поповић, доцент за ужу научну област Болести зуба и 

ендодонција Факултета медицинских наука у Крагујевцу, члан комисије 

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

хирургија Факултета медицинских наука у Крагујевцу, члан комисије 

 

 

 

изабрана одлуком Декана Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу 

броj 01-15246 од 19.12.2016. године, размотрила је пријаве на конкурс за избор 

сарадника у настави за ужу научну област Пародонтологија објављен у новинама 

„Послови“ од 07.12.2016. 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 2 (два) кандидата: 

1. Др Марија Милошевић 

2. Др Марина Цанковић 

 

Сви пријављени кандидати испуњавају услове за избор предвиђене Законом о 

високом образовању и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу. 



КАНДИДАТ 1:  Др Марија Милошевић 

 

1. Биографски подаци 

 

Рођена је 06.07.1989. године у Крагујевцу. Завршила је Прву крагујевачку гимназију 

2008. године као носилац Вукове дипломе. Стоматолошки факултет у Београду уписала 

је 2008. године и исти завршила 2014. године са просечном оценом 9,74. Награђена је 

као најбољи студент 1. године основних студија стоматологије 2008. године и као 

најбољи студент 5. године основних студија стоматологије 2012. године. Била је 

стипендиста  фонда Драгослав Срејовић 2009/10. године и фонда Драгољуб Маринковић 

2011/13. године. У периоду 2012-13. била је стипендиста Фонда за младе таленте 

Републике Србије, а током 2015. године стипендиста Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја.  Студент је треће године академских докторских студија на 

Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, положила је усмени 

докторски испит у октобру 2016. године.  Била је члан истраживачке групе ДенталНет 

Стоматолошког факултета у Београду. Након обављеног приправничког стажа у Заводу 

за стоматологију у Крагујевцу, положила је стручни испит. Од марта 2016. године 

запослена је као сарадник у настави за ужу научну област Пародонтологија, на 

Факулету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу. Говори енглески и немачки 

језик. 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. Komlenić V, Tomić S, Milošević M, Manojlović D, Miletić V. Immediate 

microshear bond strength of a universal adhesive to dentin. PER-IADR 

2014:610 M34 - 0,5 бодова 

2.3.2. Cabunac J, Kanjevac T, Savić-Stanković T, Milošević M. Surface-retained 

bridges, 21th BASS congress, 2016, Banja Luka, BiH. P202. M34 - 0,5 бодова 

 

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. Oroz A, Kanjevac T, Vasović M, Milošević M, Jevdjic J. Validity of core-needle 

biopsy in the histoopathological verification of parotid gland lesions, Sanamed 

2016, 11 (2), 1452-662X. M52-1,5 бод 



 

2.6. Зборници скупова националног значаја категорија (М60) 

2.6.1. Aksić J, Milošević M. Učestalost pojave klinastih erozija kod studenata 

Beogradskog univerziteta; 53. Kongres studenata biomedicinskih nauka Srbije, 

2012: 399. М64 – 0,2 бода 

2.6.2. Božić A, Milošević M. Uticaj organskog matriksa kompozitnih materijala na 

sorpciju i rastvorljivost. 54. Kongres studenata biomedicinskih nauka Srbije, 

2013:291. М64 – 0,2 бода 

2.6.3. Milošević M. Stošić J. Veza glas-jonomera i dentina endodontski lečenih zuba 

u zoni ulaza u kanal korena. 54. Kongres studenata biomedicinskih nauka 

Srbije, 2013:306. 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 Марија Милошевић у досадашњем 

научно-истраживачком раду има објављена два рада у зборницима међународних 

научних скупова (категорија М34), три рада у зборницима скупова националног значаја 

(категорија М64), један рад у часопису националног значаја (категорија М52) и 

остварила је 3,1 бод. Поседује педагошко радно искуство, као сарадник у настави за ужу 

научну област Пародонтологија на Факултету медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу, од марта 2016. године. 

 

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

образовању Статутом Факултета медицинских наука 

 

Кандидат др Марија Милошевић, 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 Марина Цанковић 

 
 

1. Биографски подаци 

 

Рођена је 03.10.1990. године у Крагујевцу. Завршила је Средњу медицинску школу 

„Сестре Нинковић“ у Крагујевцу 2009. године, смер зубни техничар, као носилац 

Вукове дипломе. Као представник школе била је учесник Републичког такмичења 

зубних техничара. Стоматолпшки факултет Универзитета у Београду је уписала као 

буџетски студент 2009. године, а дипломирала је 2015. године са просечном оценом у 

току студија 9,02 и стекла звање доктора стоматологије. Као студент пете године 

учествовала је на студентском такмичењу Стоматолошког факулета – Клинике за 

болести зуба – са пласманом међу пет похваљених студената. Докторске академске 

студије уписала је 2016. године на Факултету мединских наука Универзитета у 

Крагујевцу. Приправнички стаж обавила је на Стоматолошком факултету Универзитета 

у Београду, а државни испит положила је у јулу 2016. године. Волонтирала је на 

факултетским клиникама за Пародонтологију, Болести зуба и ендодонцију и Протетику 

Стоматолошког факултета Универзитета у Београду. 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. 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 Марина Цанковић у досадашњем 

научно-истраживачком раду нема објављених радова. У току волонтирања на 

Стоматолошком факултету Универзитета у Београду, пратила је рад у практичној 

настави на студентским вежбама. 

 

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

образовању Статутом Факултета медицинских наука 

 

Кандидат др Марина Цанковић, 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 пријављена два 

кандидата, оба кандидата испуњавају услове за избор сарадника у настави, и то: 

1. Др Марија Милошевић 

2. Др Марина Цанковић 

 

На основу увида у конкурсну документацију пријављених кандидата, Комисија 

предлаже Декану Факултета медицинских наука да изабере др Марију Милошевић, јер 

испуњава све Законом и Статутом предвиђене услове. 

Предложена кандидаткиња има предност у односу на другог кандидата који 

испуњава услове конкурса, због више просечне оцене остварене у минималном  трајању 

студирања (12 семестара), научно-истраживачког рада и поседовања педагошког радног 

искуства.  

 
 

У Крагујевцу  

 ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ 

------------------. 

 

1. Доц. др Радмила Обрадовић – председник 

комисије, доцент за ужу научну област 

Орална медицина и Пародонтологија 

Медицинског факултета у Нишу 
 

 

 

 

 

2. Доц. др Милица Поповић – члан 

комисије, доцент за ужу научну област 

Болести зуба и ендодонција Факултета 

медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу 
 

 

 

 

 

3. Доц. др Слободан Лончаревић– члан 

комисије, доцент за ужу научну област 

Максилофацијална хирургија Факултета 

медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу 
 

 



Упоредна табела пријављених кандидата 

 

Име и презиме Марија Милошевић Марина Цанковић 
 

                    ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

Просечна оцена 9,74 9,02 

Уписане 

академске 

докторске 

студије или 

специјалистичке 

студије 

Да Да 

Дужина 

студирања 

6 година 6 година 

Испуњени 

законски услови 

Да  Да  

                   ДОПУНСКИ УСЛОВИ 

Одбрањена 

докторска теза 
Не  Не  

Положен 

усмени 

докторантски 

испит/ 

одбрањен 

магистарски рад 

Да  Не  

Број бодова на 

основу 

објављених 

радова 

3,1 0 

Педагошко 

искуство 

Да  Да  

Уже научно 

подручје 

Не  Не  

Остало   

 


