
 

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ  

ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ 

 

 

Комисија за припрему извештаја у саставу: 

 

1.  Проф. др Марина Митровић, ванредни професор за ужу научну област Биохемија 

Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, председник  

 

2. Проф. др Иванка Зелен, ванредни професор за ужу научну област Биохемија 

Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, члан 
 

3. Доц. др Ивана Николић, доцент за ужу научну област Биохемија Факултета 

медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, члан 

 

изабрана одлуком Наставно-научног већа Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу броj 01-7269/6-3 од 28.06.2016. године, размотрила је пријаву на конкурс за 

избор сарадника у звању асистента за ужу научну област Биохемија објављен у новинама 

„Послови“ од 29.06.2016.године. 

 

На основу увида у конкурсну документацију, Комисија доноси следећи  

 

 

И З В Е Ш Т А Ј 
 

На расписани конкурс за сарадника у звању асистента пријавио се 1 кандидат: 

 

1. др Петар Чановић 

 

Пријављени кандидат испуњава услове за избор предвиђене Законом о високом 

образовању и Статутом Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, 

односно има просечну оцену на основним студијама већу од 8, уписане докторске 

академске студије и објављен најмање један рад у целини у стручном или научном 

часопису са рецензијом као први аутор. 

 

 

 



 КАНДИДАТ 1: Др Петар Чановић 

 

1.  Биографски подаци 

 

 Кандидат др Петар Чановић рођен је 02.11.1989. године у Крагујевцу. Средњу 

медицинску школу, смер медицински техничар је завршио у Крагујевцу. Факултет 

медицинских наука   Универзитета  у  Крагујевцу  уписао  је школске 2008/2009. године, а  

завршио у јулу 2014. године (трајање  студија 5 година  и 9 месеци),  са  просечном  

оценом 9,46 (девет и 46/100). Другу годину докторских академских студија уписао је 

школске 2015/2016. године на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, 

изборно подручје Клиничка и експериментална биохемија. У периоду од 2013. до 2014. 

године је волонтирао у лабораторијама Центра за молекулску медицину и испитивање 

матичних ћелија Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу. Активно 

учествовао у припреми и извођењу експеримената при чему је  овладао различитим 

техникама: имунохистохемијским и хистохемијским бојењима, проточном цитометријом, 

ELISA техником, qRT PCR техником, радом са ћелијским културама. Од новембра 2014. 

године је изабран у звање сарадник у настави за ужу научну област Биохемија на 

Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу. Активно учествује у извођењу 

практичног дела наставе на ИАСМ, ИАСС, ОСС, као и у организацији рада катедре за 

Биохемију.  

 

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. Ivana Nikolic, Marija Andjelkovic, Milan Zaric, Ivanka Zelen, Petar Canovic, 

Zoran Milosavljevic, Marina Mitrovic. Induction of mitochondrial apoptotic pathway by 

raloxifene and estrogen in human endometrial stromal ThESC cell line. Arch Med Sci. 

DOI 10.5114/aoms.2016.59874 

            М22 = 5 бодова, IF = 1.812 

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. Petar Canović, Aleksandra Vranic, Sara Petrovic, Ivana Rakovic, Biljana 

Popovska Jovicic, Nedim Hamzagic. Analysis of clinical, haematological and 



biochemical parameters in patients with infectious mononucleosis. Ser J Exp Clin 

Res 2015; 16 (4): 291-95.                                                    М52  =  1,5 бодoвa 

2.5.2. Dejan Petrović, Petar Čanović, Željko Mijailović, Biljana Popovski Jovičić. 

Hepatitis C i bolesti bubrega, etiopatogeneza, dijagnostika i lečenje. Apollineum 

Medicum et esculapium. 2015; 2: 43–51.                                           М53 = 1 бод 

2.5.3. Ivana Rakovic, Biljana Popovska Jovicic, Andriana Bukonjic, Sara Petrovic, 

Petar Canovic, Nedim Hamzagic. The analysis of risk factors and clinical-

demographic characteristics of patients with clostridium dificille infection as well 

as the outcome of their treatment. Ser J Exp Clin Res 2016; 17 (2): 139-43.  

                                                                                                    М52 = 1,5 бодова 

2.5.4. Dejan Petrović, Petar Čanović, Željko Mijailović, Biljana Popovska Jovičić, 

Saša Jaćović. Hemolitičko-uremijski sindrom: etiopatogeneza, dijagnostika i 

osnovni principi lečenja. Med J (Krag) 2015; 49(2): 59-65.                                                                                              
М53 = 1 бод 

           

 

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 Петар Чановић, има објављених 5 радова.  Од тога је један  рад објављен у 

научном часопису међународног значаја (М22), 4 рада су објављена у часописима 

националног значаја (М52 и М53), а од тога у једном раду др. Петар Чановић је први 

аутор. Од новембра 2014. године др Петар Чановић је ангажован као сарадник у настави за 

предмет Биохемијa на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу. У току 

свог рада показао је велику ангажованост и заинтересованост у процесу извођења 

практичне наставе за студенте интегрисаних академских студија медицине, али и за 

студенте других студијких група (интегрисане академске студије стоматологије и основне 

струковне студије). Има педагошко искуство као сарадник у настави на предмету 

Биохемија на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу. 

 

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

Образовању и Статутом Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу 

 



Кандидат др. Петар Чановић испуњава све услове за избор у звање сарадник у звању 

асистента предвиђене Законом о високом образовању и Статутом Факултета медицинских 

наука Универзитета у Крагујевцу : има просечну оцену на основним студијама већу од 

осам, студент је докторских академских студија и објављен најмање један рад у целини у 

стручном или научном часопису са рецензијом као први аутор. 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

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

високом  образовању и Статуту Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, 

од пријављеног једног кандидата, исти кандидат испуњава услове за избор сарадника у 

звању асистента за ужу научну област Биохемија и то: др Петар Чановић.  

           Комисија предлаже Наставно-научном већу Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу да за сарадника у звању асистента за ужу научну област 

Биохемија изабере др Петра Чановића јер испуњава све Законом и Статутом предвиђене 

услове. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

У Крагујевцу,      ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ   

21. 07. 2016.  године      

 

 

1. Проф. др Марина Митровић – председник,  

ванредни професор за ужу научну област 

Биохемија Факултета медицинских наука 

Универзитата у Крагујевцу    

 

             

 

 

2. Проф. др Иванка Зелен – члан,  

ванредни професор за ужу научну област 

Биохемија Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу    

 

             

 

 

   3. Доц. др Ивана Николић – члан,  

доцент за ужу научну област Биохемија 
Факултета медицинских наукаУниверзитета у 

Крагујевцу    
 

             

 



Упоредна табела пријављених кандидата 

 

Име и презиме Петар Чановић 

        ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

Просечна оцена 9,46 

Уписане академске докторске 

студије  

Да 

Смисао за наставни рад 

(педагошко искуство) 

Да 

Објављен најмање један рад у 

целини у стручном или 

научном часопису са 

рецензијом као први аутор 

Да 

Завршену одговарајућу 

специјализацију (за поједине 

предмете дефинисане 

Статутом) 

Не 

Испуњени законски услови Да 

Одбрањена докторска теза Не 

Положен усмени 

докторантски испит/ 

одбрањен  магистарски рад 

Не 

Број бодова на основу 

објављених радова 

7.07 

Дужина студирања 5 година и 9 месеци 

Уже научно подручје Биохемија 

Остало Досадашњи сарадник у 

настави за ужу научну 

област Биохемија 

 

 

 

 
 


