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Образац  4 

 

Факултет медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу 

 

 

 

 

 ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА 

НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА 

 

- oбавезна садржина - 

 

 

 

I        ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 

1. Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке: 

Одлуком декана Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу број 01-10955 од 10.12.2012. године расписан је 

конкурс за избор наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област Клиничка фармација. 

2. Датум и место објaвљивања конкурса: 

Дана 19.12.2012. године, огласне новине „Послови“ бр. 496 

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

Један  наставник у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област Клиничка фармација. 

4. Састав комисије са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назива уже научне области за коју је изабран у 

звање, датум избора у звање и установа у којој је члан комисије запослен: 

1. Проф. др Драган Миловановић, редовни професор за ужу научну област Фармакологија и токсикологија Факултета 

медицинских наука у Крагујевцу (изабран 27.01.2011.) 

2. Проф. др Слободан Јанковић, редовни професор за уже научне области Фармакологија са токсикологијом и Клиничка 

фармација Факултета медицинских наука у Крагујевцу (изабран 07.12.2000. и 13.10.2006.) 

3. Проф. др Милица Простран, редовни професор за ужу научну област Фармакологија и токсикологија Медицинског 

факултета у Београду (изабрана 24.04.1996.) 

 

5. Пријављени кандидати: 

1. Доц. др Душан Ђурић 

2. Др Јелена Солдатовић 
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II       БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

1. Име, име једног родитеља и презиме: 

Душан (Србислава) Ђурић 

2. Звање: 

Доцент 

3. Датум и место рођења, адреса: 

17. 06. 1960. године, Шабац  

4. Установа или предузеће где је кандидат тренутно запослен и професионални статус: 

Факултет Медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, доцент за ужу научну област Клиничка фармација руководилац 

предмета - Професионалне вештине: Партнерство фармацеута и пацијента у здрављу и болести; руководилац предмета 

Клиничка фармација 3 на Интегрисаним академским студијама фармације 

Институт за рехабилитацију, Београд: начелник Службе за научноистраживачки рад и балнеоклиматологију 

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

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

Уписао Медицински факултет, Универзитета у Београду 1978/79 године, и дипломирао на истом 1984 године са просечном 

оценом 8,61 . 

6. Година уписа и завршетка специјалистичких, односно магистарских студија, универзитет, факултет, назив студијског 

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

Специјализацију из Анестезије са реаниматологијом уписао 1986 године на Медицинском факултету, Универзитета у Београду, 

а 1990 године положио на истом факултету специјалистички испит и стекао назив специјалисте из Анестезиологије са 

реаниматологијом. 

Ужу специјализацију из Клиничке фармакологије уписао 1998 године на Медицинском факултету, Универзитета у Новом Саду, 

а 1999 године положио на истом факултету специјалистички испит и стекао назив специјалисте уже специјализације  Клиничка 

фармакологија. 

Академску специјализацију из Фармацеутске медицине уписао 2005 године на Медицинском факултету, Универзитета у 

Београду, а 2006 године положио на истом факултету специјалистички испит из Фармацеутске медицине и одбранио академски 

специјалистички рад под називом: „Принципи и методе фармакоекономије“. 

 

7. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе: 

1989 године одбранио магистарски рад под називом: „Утицај опште анестезије и епидуралне аналгезије на ниво шећера у крви 

код инсулин зависних болесника“, из области ендокринологијa. 

8. Универзитет, факултет, назив студијског програма докторских студија, година уписа, научна област и просечна 

оцена: 
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II       БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

9. Наслов докторске дисертације, година одбране и стечено научно звање: 

Назив дисертације: „Учесталост делирантних стања у пост-хируршком периоду и њихова санација бензодиазепинима“ 

Година одбране: 1997 година Медицински факултет у Београду 

Стечено звање: Доктор медицинских наука 

10.  Знање светских језика-наводи: чита, пише, говори, са оценом одлично, врло добро, добро,  

       задовољавајуће: 

Енглески језик чита, пише, говори са оценом одлично 

11. Област, ужа област: 

Клиничка фармација 

12. Место и трајање специјализација и студијских боравака у иностранству: 

Нострификација дипломе доктора медицине у Канади (The Medical Council of Canada Evaluating Examination for graduates of 

international medical schools) 

13. Кретање у професионалном раду (установа, факултет, универзитет или фирма, трајање запослења и  

      звање - навести сва звања): 

Медицински факултет у Крагујевцу 

 Позиција: доцент на Интегрисаним академским студијама фармације  

 2008 - Опис посла: руководилац предмета - Професионалне вештине: Партнерство фармацеута и пацијента у здрављу и 

болести; руководилац предмета Клиничка фармација 3 на Интегрисаним академским студијама фармације; 

руководилац предмета: Закони и фармација (до 2011 године) 

 

Институт за рехабилитацију, Београд 

 2011 - Позиција: начелник за научноистраживачки рад и балнеоклиматологију 

MEDICOM d.o.o. Šabac 

 2010-2011 Позиција: помоћник директора за медицинске послове 

Hemofarm 

 2007-2010 Позиција: менаџер тима знања 

 2006-2007 Позиција: менаџер за неуропсихијатријску палету производа 

 2004-2006 Позиција: менаџер за маркетиншко-развојне послове 

ZORKA Pharma 

 2003-2004 Позиција: саветник генералног директора за клиничку фармакологију, токсикологију, медицински 

маркетинг, регистрацију лекова и фармакоекономију 

 2001-2003 Позиција: помоћник генералног директора за медицинске и стручне послове 

 1998-2001 Позиција: координатор за научноистраживачки рад 

Здравствени центар Шабац 

 1995-1997 Позиција: анестезиолог 

Ciba-Geigy Canada 

 1993-1995 Позиција: сарадник у научноистраживачком раду 

Здравствени центар Шабац 

 1990-1993 Позиција: анестезиолог 

 1986-1990 Позиција:  специјализанта на анестезиологији 

 1984-1986 Позиција: лекар на обавезном стажу и рад у хитној помоћи 
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II       БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

 

14. Чланство у стручним и научним асоцијацијама: 

Српско лекарско друштво 

Фармаколошко друштво Југославије 

Секција за клиничку фармакологију СЛД 

Фармакотерапијска секција СЛД 

Европско удружење за клиничку фармакологију и терапију 

Секција за фармацеутску медицину (2002-2004) 

Удружење научних радника Србије 

International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes research (ISPOR) 
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III       НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ОДНОСНО УМЕТНИЧКИ, СТРУЧНИ  

И ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС (са оценом радова кандидата) 

1. Научне књиге (оригинални наслов, аутори, година издавања и издавач): 

a) у ранијем периоду  

 

б) у току последњег изборног периода  

 

2. Монографије, посебна поглавља у научним књигама (наслов, аутори, година издавања и издавач): 

a) у ранијем периоду  

 

б) у току последњег изборног периода  

 

3. Референце међународног нивоа (публикације у међународним часописима, међународне изложбе и  

    уметнички наступи): 

a) у ранијем периоду  

1. Nevena Divac, Dušica Lečić-Toševski, Dragan Babić, Dušan Djurić, Milica Prostran, Ranka Samardžić. Trends in consumption 

of psychiatric drugs in Serbia and Montenegro 2000-2004. Pharmacoepidemiology and Drug Safety 2006; 15: 835-838 (M22 5 

bodova) 

 

б) у току последњег изборног периода  

1. Nenad Zornic, Danijela Jovanović-Radojević, Slobodan Janković, Dušan Djurić, Mirjana Varjačić, Viktorija Dragojević-Simić, 

Dragan Milovanović. Monitoring of drug-associated electrolyte disturbances in a hospital. Pharmacoepidemiology and Drug 

Safety 2009;18:1026-1033 www.interscience.wiley.com  (M22 5 bodova) 

2. Vesna Škodrić-Trifunović, Branislav Gvozdenović, Dragana Jovanović, Violeta Vučinić, Dušan Djurić, Miodrag Žunić. 

Povezanost pušenja cigareta i plućne tuberkuloze. Vojnosanitetski Pregled, 2009;66(10):797-801  (M23 3 boda) 

3. Budimka Novaković, Jelena Jovičić, Nataša Milić, Fatima Jusupović, Maja Grujičič, Dušan Djurić. Nutrition care process in 

cancer. HealthMed. Journal of Society for Development in new net environment in B&H. volume 4, number 2. 2010. P427-433. 

(M23 3 boda) 

4. Vera Vukić, Vesna Škodrić-Trifunović, Branislav Gvozdenović, Dragana Jovanović, Miodrag Žunić, Dušan Djurić. Značaj 

Ranog otkrivanja karcinoma pluća s početnim paraneoplastičkim manifestacijama. Srp Arh Celok Lek. 2010 Sept-Oct; 138(9-

10):595-599 (M23 3 boda) 

5. Milena Ilić, Zorana Djordjević, Ljiljana Marković-Denić, Dušan Djurić. Health care-associated infections: repeated prevalence 

surveys, 2003-2010. HealthMed. Journal of Society for Development in new net environment in B&H. volume 6, number 5. 

2012. p 1802-1809. (M23 3 boda) 

 

 

 

4. Референце националног нивоа у другим државама (публикације у страним националним часописима, самосталне или 

колективне изложбе и уметнички наступи на билатералном нивоу): 

a) у ранијем периоду  

 

б) у току последњег изборног периода  

1. Dušan Djurić, Srdjan Milovanović, Tatjana Voskresenski, Tamara Vuković Janković, Djordje Sekešan, Nives Čpajak Devrnja. 

Osvrt na potencijaciju antidepresivne akcije selektivnih inhibitora preuzimanja serotonina. Engrami 2008; 30(supp 2):63-75. 

(M52 1,5 bod)   

 

5. Референце националног нивоа (публикације у домаћим часописима, самосталне или колективне домаће изложбе и 

уметнички наступи у земљи): 

a) у ранијем периоду  

1. D. Djurić, M. Filipović, M. Antić, A. Simić, V. Djurić: Učestalost poremećaja vode i elektrolita kod transuretralne 

elektroresekcije prostate (TURP). Anaesthesiol Iugoslav 20 (3-4) 1994. s. 15. (Није на листи МНО) 

http://www.interscience.wiley.com/
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III       НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ОДНОСНО УМЕТНИЧКИ, СТРУЧНИ  

И ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС (са оценом радова кандидата) 

2. D. Djurić, M. Glišić, V. Janković, P. Tojić, V. Djurić: Postoperativna diureza i nadoknada tečnosti kod urgentnih hirurških 

pacijenata sa hipertenzijom lečenih intravenskom primenom Nirmin-a. Anaesthesiol Iugoslav 20 (3-4) 1994. s. 19. (Није на 

листи МНО) 

3. D. Djurić, P. Tojić, A. Simić,. V. Djurić: Primena atar-analgezije u pedijatriji. Anaesthesiol Iugoslav 21(3-3) 1996. 197-201.  

4. Djurić D, Tojić P, Djurić V, Milovanović D: Koindukcioni uvod u anesteziju: Diprivan, Flormidal. Anaesth. Iugosl. 1997. 22. I-

II. 27-33. (Није на листи МНО) 

5. D. Djurić, P. Tojić, V. Djurić, D. Milanović: Dijagnostička i terapijska primena flumazenila (Anexate®). Anaesthesiol Iugoslav 

22(3-4) 1997. (Није на листи МНО) 

6. Dušan Djurić, Dragan Milovanović, Nataša Djurašinović: Koindukcija: bezbedniji uvod u opštu anesteziju. Pharmaca 

Iugoslavica 1998. 36(1-2):10-15. (Није на листи МНО) 

7. Dušan Djurić: IFPMA kodeks farmaceutskog marketinga: Pharmaca Iugoslavica. 1998. 36 (1-2): 27-31. (Није на листи МНО) 

8. D. Djurić, R. Babić: Internet, kroz lavirint do agore: Pharmaca Iugoslavica. 1999. 37(1-2): 25-27. (Није на листи МНО) 

9. Dušan Djurić. Anatomija informacija publikovanih u stručnim člancima i promotivnim tekstovima. Pharmaca Iugoslavica, Novi 

Sad-Beograd; 2000:Vol 38, N 1-2. (Није на листи МНО) 

10. Dušan Djurić. Rastvarač, antiepileptik, psihostabilizator – valproati. Medicus, broj 17, 2007. (М53 1 бод) 

б) у току последњег изборног периода  

 

6. Саопштења на међународним научним скуповима: 

a) у ранијем периоду  

1. V. Djuric, N. Panic-Jelic, B. Jelic, J. Maksimovic, D. Djuric: Etiological Factors in Coronary ICU Agitation Syndromes. 16 th 

European Conference of the International Society of Non-Invasive cardiology. Sveti Stefan 1998. p(М34 0,5 бодова) 

2. N. Panić-Jelić, Z. Vasiljević, V. Djurić, B. Jelić, J. Maksimović, D. Djurić: Analysis of rhythm disturbance during intracoronary 

thrombosis in patient with acute myocardial infarction: could arrhytmia be a marker of reperfusion? 16 th European Conference 

of the International Society of Non-Invasive cardiology. Sveti Stefan 1998. P. 3. (М34 0,5 бодова) 

3. N. Panić-Jelić, Z. Vasiljević, V. Djurić, B. Jelić, J. Maksimović, D. Djurić: The accelerated idioventricular rhythm during and 

immediate after thrombolytic therapy could be a marker of reperfusion in acute myocardial infarction. 16 th European 

Conference of the International Society of Non-Invasive cardiology. Sveti Stefan 1998. P. 36. (М34 0,5 бодова) 

4. V. Djuric, N. Panic-Jelic, B. Jelic, J. Maksimovic, D. Djuric: Etiological Factors in Coronary ICU Agitation Syndromes. 16 th 

European Conference of the International Society of Non-Invasive cardiology. Sveti Stefan 1998. P31(М34 0,5 бодова) 

5. Dr Vesna Djurić, Dr Nada Panić-Jelić, Dr Bane Jelić, Dr Dušan Djurić, Dr Jasmina Maksimović: Meta -analysis of tamoxifen 

for early breast cancer, The Vth Mitteurope-Countries meeting of Internal Medicine, Bratislava 2000, s 109. (М34 0,5 бодова) 

6. Dr Nada Panić-Jelić, Dr Vesna Djurić, Dr Bane Jelić, Dr Dušan Djurić, Dr Jasmina Maksimović. Treatment congestive heart 

failure with captopril (Zorkaptil®). The Vth Mitteurope-Countries meeting of Internal Medicine, Bratislava 2000, p 81. (М34 

0,5 бодова) 

7. Dr Bane Jelić, Dr Vesna Djurić, Dr Nada Panić-Jelić, Dr Dušan Djurić, Dr Jasmina Maksimović. Risk factors for the 

development gastropathy after orthopedic surgery. The Vth Mitteurope-Countries meeting of Internal Medicine, Bratislava 

2000, p 98. (М34 0,5 бодова) 

8. Lj. Djurkovic-Vukovic, V. Djuric, M. Nikolic, D. Djuric. Effects of Adjuvant therapy After Surgery for Ovarian Cancer. 10th 

Interuniversity Symposium Highlights in Female Cancers Thessaloniki November 2000, p. 203. (М34 0,5 бодова) 

9. N.J. Jović, D. Djurić. New Antiepileptic Drug-induced status epilepticus in Children and Adolescents with Partial Epilepsy. 

XVIII Conference on Epilepsy of The Polish Society of Epileptology, Warsaw, May 20-22, 2004. EPILEPTOLOGIA 

2004;12(supp 1):40(М34 0,5 бодова) 

10. Milovanovic D, Ruzic Zecevic D, Djuric D, Jankovic S. The clinical pharmacologist and counseling of the women about drug 

use in pregnancy. Basic and Clinical Pharmacology 2005; 97 (Supp I): 85. Abstract Book. Proceedings of the 7th Congress of 

the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics, Basic and Clinical Pharmacology and Toxicology June 

25-29, 2005, Poznan, Poland. Abstract No 312. (М34 0,5 бодова) 

 

б) у току последњег изборног периода  

1. Dragutin Arsić, Isidor Jevtović, Dušan Djurić, Sanja Kocić, Slobodan Janković, Dragan Milovanović. Drug costs for acute 

tonsillopharingitis in children differ between two communities with unequal level of health service. ISPOR Serbia Chapter, 

First International Conference. Health Economics in the Context of Health Care System, Belgrade, March 9-10, 2009, p.282. 

(М34 0,5 bodova) 

2. Marko Folić, Slobodan Janković, Dušan Djurić, Vesela Radonjić, Mirjana Varjačić, Dragan Milovanović. Direct Treatment 

Costs of Intraabdominal Gynecological Suppurative Infections. ISPOR Serbia Chapter, First International Conference. Health 

Economics in the Context of Health Care System, Belgrade, March 9-10, 2009, p.295. (М34 0,5 bodova) 

3. Vesna Djuric, Snezana Bojanic, Sandra Cosic, Dusan Djuric. Compliance, Adherence and Concordance: implications for ACE 

inhibitor therapy of hypertension. I Conference of the Association doctors GP/FM, South-East Europe, Ohrid, Republic of 

Macedonia.18-21 june 2009. p92. (М34 0,5 bodova) 

4. Budimka Novaković, Jelena Jovičić, Mirjana Martinov-Cvejin, Biljana Božin, Maja Grujičić, Dušan Djurić, Neda Lakić, Vesna 

Mijatović-Jovanović. Prevalence of risk factors for non-communicable disease. Review of Global Medicine and Healthcare 
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III       НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ОДНОСНО УМЕТНИЧКИ, СТРУЧНИ  

И ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС (са оценом радова кандидата) 

Research. Volume 2 Number 1 (2011). P 58-71. www.iomcworld.com/rgmhr/ (M34 0.5 bodova) 

 

7. Саопштења на домаћим научним скуповима: 

a) у ранијем периоду  

1. V. Djurić, Nada Panić-Jelić, M. Popović, D. Djurić: Beta blokatori i antagonisti kalcijuma u prevenciji migrene sa aurom i 

migrene bez aure. II Kongres lekara opšte medicine Jugoslavije sa medjunarodnim učešćem. Bar 1998. S 181. (М64 0,2 

бодова) 

2. Predrag Tojić, A. Simić, Z. Marković, M. Glišić, D. Djurić, M. Ranković. Porodjaj u epiduralnoj analgeziji. Intersekcijski 

sastanak anesteziologa Jugoslavije sa medjunarodnim učešćem. Herceg Novi, septembar 2000, s 100. (М64 0,2 бода) 

3. V. Djuric, N. Panic-Jelic, B. Jelic, M. Nikolic, D. Djuric. Faktori rizika u nastanku NSAIL indukovane gastropatije. XXII 

stručna konferencija opšte medicine Srbije, Zaječar 2000, 298. (М64 0,2 бода) 

4. N. Panić-Jelić, Z. Vasiljević, V. Djurić, B. Jelić, D. Djurić, S. Kovačević, A. Jovanovski, Z. Nikolić: Učestalost poremećaja 

ritma kod pacijenata sa akutnim infarktom miokarda u prvom času po teapiji u zoni vremena proteklog od početka bola do 

primanja terapije. XXII stručna konferencija opšte medicine Srbije, Zaječar 2000, s. 288. (М64 0,2 бода) 

5. D. Petrović, D. Djurić, S. Mirković, N. Panić, Z. Naumović, O. Vujadinović, D. Tanasić, Z. Milošević, Lj. Pantović. Lečenje 

arterijske hipertenzije amlopinom. Kardiologija 2002;23(Supl.1):88. (М64 0,2 бодова) 

6. Milan Stanulović, Dušan Djurić, Azra Tasić, Vid Stanulović. Farmaceutska medicina. Pharmaca Iugoslavica, vol40, 3-4. Novi 

Sad-Beograd 2002. (М64 0,2 бодова) 

7. N. Divac, D. Djurić, M. Prostran, R. Samardžić. Upotreba antibiotika u Srbiji i Crnoj Gori u periodu 2000-2004 godine. Acta 

Infectologica Yugoslavica, Januar-April 2006; (9) 1:33. (М64 0,2 бодова) 

 

б) у току последњег изборног периода  

1. Djukić Dejanović S., Folić M, Janjić V, Ravanić D, Jovanović M, Djurić D, Janković S, Milovanović D. Farmakoekonomija 

dugodelujućeg preparata risperidona. Engrami 2008; 30(supp 1):37. (M64 0,2 boda) 

2. Milovanović D, Djukić Dejanović S, Janjić V, Ravanić D, Jovanović M, Djurić D, Janković S. Dizajn originalne 

farmakoekonomske studije. Engrami 2008; 30(supp 1):38. (M64 0,2 boda) 

3. Radonjić V, Djurić D, Janković S, Milovanović D, Folić M. Metode farmakoekonomije – prilozi za evaluaciju potrošnje 

antidepresiva Engrami 2008; 30(supp 1):65. (M64 0,2 boda) 

4. Djurić D., Radonjić V., Janković S., Milovanović D., Folić M. Farmakoekonomija i istraživanje ishoda – prilozi za evaluaciju 

potrošnje anksiolitika. Engrami 2008; 30(supp 1):36. (M64 0,2 boda) 

5. Dušan Djurić, Kristina Vulović, Andiana Bukonjić, Dušan Tomović, Sladjan Stoilković. Nove funkcije farmaceutskog 

marketinga u okviru farmaceutske zdravstvene zaštite. Medicinski Časopis 2011;45 (volumen 1) 19. (M64 0,2 boda) 

6. Tatjana Sokolović, Milica Lazović, Dušan Djurić, Vlada Cekić. Uloga Hipericina u modulaciji ćelijske proliferacije. Medicinski 

Časopis 2011;45 (volumen 1) 37. (M64 0.2 boda) 

7. Dušan Djurić, Vesela Radonjić, Srdjan Milovanović, Ivan Pavlović. Delirijum, definicije, terminologija, patofiziologija. 

Timočki medicinski glasnik. 2012; Vol 37 (Suppl. 1): 14 (M64 0,2 boda) 

8. Vesela Radonjić, Srdjan Milovanović, Dušan Djurić, Ivan Pavlović. Delirijum, i lekovi koji ga mogu uzrokovati. Timočki 

medicinski glasnik. 2012; Vol 37 (Suppl. 1): 15 (M64 0,2 boda) 

9. Srdjan Milovanović, Vesela Radonjić, Dušan Djurić, Ivan Pavlović. Delirijum, dijagnoza, diferencijalna dijagnoza, lečenje. 

Timočki medicinski glasnik. 2012; Vol 37 (Suppl. 1): 17 (M64 0,2 boda) 

10. Dušan Djurić. Sindrom hroničnog umora (SHU). XXX Smederevski lekarski dani. Acta Medica Semendrica. Zbornik sažetaka 

radova. 2012; 25. (М64 0,2 boda) 

11. S. Milovanović, A. Damnjanović, D. Djurić. Neželjeni efekti psihofarmaka na kardiovaskularni sistem. III Internacionalni 

kongres za hipertenziju Srbije. Zbornik sažetaka. 2012;18 (М64 0,2 bodova) 

12. Radonjić V, Milovanović S, Đurić D,  Lazović A : „Analiza upotrebe lekova koji deluju na nervni sistem u Republici Srbiji za 

period 2004-2010 godina”, Psihijat.dan., Suppl./2012/44/1-232/Beograd, p.179 (М64 0,2 bodova) 

 

 

 

8. Учешће у раду жирија на домаћим и страним уметничким изложбама, конкурсима, уметничким манифестацијама: 

a) у ранијем периоду  

 

б) у току последњег изборног периода  

 

9. Уређивање часописа и публикација: 

a) у ранијем периоду  

http://www.iomcworld.com/rgmhr/
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III       НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ОДНОСНО УМЕТНИЧКИ, СТРУЧНИ  

И ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС (са оценом радова кандидата) 

 

б) у току последњег изборног периода  

Уредник издања за Србију (превод дела): Трошкови, квалитет и исходи здравствене заштите; ISPOR – књига термина. 

Академија,  Београд 2011, (Health Care Cost, Quality and Outcomes – ISPOR Book of Terms) International society for 

pharmacoeconomics and autcomes research. ISBN 978-86-912363-1-1 

10. Обављање консултантских послова: 

a) у ранијем периоду  

 

б) у току последњег изборног периода  

 

11. Стручни рад (прихваћени или реализовани пројекти, патенти, законски текстови и сл.): 

a) у ранијем периоду  

„Mултидисциплинарно истраживање фактора ризика за настанак тромбоза у антифосфолипидном синдрому“ (бр. 145020) 

б) у току последњег изборног периода  

1. „Kлиничко епидемиолошка истраживања најчешћих нежељених догађаја током болничког лечења“ (бр. 175046) 

 

12. Признања, награде и одликовања за професионални рад: 

a) у ранијем периоду  

 

б) у току последњег изборног периода  

 

13. Остало: 

УЧЕСТВОВАО У ОРГАНИЗАЦИЈИ И РАДУ КОНТИНУИРАНИХ ЕДУКАЦИЈА НА МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ 

У КРАГУЈЕВЦУ: 

 „Самолечење, лекови на слободној продаји (ОТЦ) и дијететски суплементи“ 

 „Технике и инструменти савременог маркетинга у апотеци“ 

 

У ОКВИРУ МЦБ – Менаџмент Центар Београд – Професионална едукација менаџера учествовао на тренинзима: 

 Стратегијски Менаџмент – Анализа екстерног окружења 

 Основе финансија за менаџере 

 Анализа финансијских извештаја 

 Управљање пројектима 

 Презентационе вештине 

 Управљање маркетингом 

 Маркетинг комуникација 

CERTIFICATE of Association of Clinical Research professionals – Good Clinical Practice Course 
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IV       ПЕДАГОШКА СПОСОБНОСТ И ДОПРИНОС У НАСТАВИ 

а)  Претходни наставни рад (пре избора у звање наставника): 

1. Назив студијског програма, наставног предмета (модула, курса), година студијског програма и фонд часова: 

 

2. Педагошко искуство: 

 

3. Реизборност у звање асистента (од – до, број): 

 

4. Одржавање наставе под менторством (обим ангажовања у часовима / по семестру, на предмету, са фондом   

    часова): 

 

5. Оцена приступног предавања: 

 

б)  Садашњи наставни рад (за избор у више звање наставника – ванредни професор и редовни професор) 

1. Назив студијског програма, предмета (модула, курса), година студијског програма и фонд часова  

   (на основним, дипломским односно специјалистичким, магистарским и докторским студијама): 

1. Интегрисане академске студије фармације, ПРОФЕСИОНАЛНЕ ВЕШТИНЕ: ПАРТНЕРСТВО ФАРМАЦЕУТА И 

ПАЦИЈЕНТА У ЗДРАВЉУ И БОЛЕСТИ, семестар четврти, број часова недељно 3 (1 час предавања, 1 час семинара, 

1 час вежби) 

2. Интегрисане академске студије фармације, КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 3,  семестар девети, број часова недељно 3 (1 

час предавања, 1 час семинара, 1 час вежби, 2 часа студијско истраживачког рада) 

 

2. Увођење нових области, наставних предмета (модула, курсева): 

 

3. Увођење нових метода у реализацији наставе и развоју квалитетног материјала за употребу у настави (задатака, 

демонстрационих огледа, групних радова и сл.): 

ЕДУКАТИВНИ ФИЛМОВИ  

 

 Хамилтонова скала за процену депресивности (Hamilton Depression Rating Scale - HAMD): Уредник едукативног 

програма: Проф др Мирослава Јашовић Гашић Сценарио и режија: Проф др Мирослава Јашовић Гашић, Асс Др сц мед 

Нађа Марић, Др сц Душан Ђурић, Реализација и продукција: Др сц Душан Ђурић, Др Емилија Нацков, Александар 

Живановић 

 Хамилтонова скала за процену анксиозности (Hamilton Anxiety Rating Scale – HAMA; Hamilton Anxiety Scale – HAS):  

Уредник: Проф др Мирослава Јашовић Гашић Сценарио: Душан Ђурић Режија: проф др Мирослава Јашовић Гашић, 

Др сц Душан Ђурић, Душан Стојаковић 

4. Уџбеници (наслов, аутори, година издавања, издавач): 

1. Prof dr Milica Prostran, Prof dr Ranka Samardžić, Prod dr Ivana Timotijević, Dr sc Dušan Djurić. Farmakoekonomija u 

psihijatriji. LIBRI MEDICORUM, Beograd, 2006. (одлуком већа за последипломску наставу Медицинског факултета 

Универзитета у Београду  бр 11/75 од 24.01.2006 књига је штампана као удџбеник за последипломску наставу) 
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IV       ПЕДАГОШКА СПОСОБНОСТ И ДОПРИНОС У НАСТАВИ 

2. Ljiljana Pavlica, Milica Prostran, Dragan Nikolić, Dušan Djurić, Nevena Divac, Radan stojanović, Sonja Vučković, Slobodan 

Janković, Zoran Todorović, Zorica Nešić. Dijagnoza i terapija Reaktivnog Artritisa. Centar Millennium AD, Vršac. 2008. 

(jedno poglavlje koautor) ISBN 978-86-83943-22-7 (одлуком Комисије за издавачку делатност Медицинског факултета у 

Крагујевцу, одлуком 06-7987 од 24.12.2008, публикација прихваћена за помоћни уџбеник за последипломску наставу 

на докторским студијама, смер Молекулска медицина – Фармакологија) 

3. Milica Prostran, Milan Stanulović, Dragomir Marisavljević, Dušan Djurić. (urednici) FARMACEUTSKA MEDICINA – 

odabrana poglavlja. Centar Millenijum AD, Vršac.2009. (sedam poglavlja – autor i koautor) ISBN 978-86-83943-32-6 

(одлуком Већа за специјалистичку наставу Медицинског факултета, Универзитета у Београду бр 1725-40/20 од 

01.07.2009 публикација прихваћена за последипломску наставу) 

4. Rade Babić, Milica Prostran, Dušan Djurić. Antitrombocitna terapija. u: Miodrag Ostojić, Vladimir Kanjuh, Branko Beleslin. 

Kardiologija. Beograd: Zavod za udžbenike; 2011. s. 1280-1291. ISBN 978-86-17-16561-9  

5. Друга дидактичка средства (приручници, скрипте и сл. – наслов, аутор, година издавања, издавач): 

1. Miroslava Jašović-Gašić, Aleksandar Damjanović, Nadja Marić, Čedo Miljević, Dušan Djurić. Stabilizatori raspoloženja. Demo 

Print, Beograd 2006. 

2. Srdjan Milovanović, Dušan Djurić. Depresija – faktori rizika za nastanak kod žena. u: Ljiljana Tasić, Katarina Ilić, grupa 

autora. Zdravlje žena u Srbiji – Promocija zdravlja, prevencija bolesti i terapija. Beograd: Colorgrafix; 2009. s. 329-338. ISBN 

978-86-80263-66-3  

3. Miroslava Jašović-Gašić, Nadja Marić-Bojović, Aleksandar Jovanović, Slobodanka Pejović Nikolić, Dušan Djurić. 

Antidepresivi. Čugura print - Beograd, Beograd 2012. ISBN 987-86-914757-1-0 

6. Награде и признања универзитета, педагошких и научних асоцијација: 

 

7. Извођење наставе на универзитетима ван земље: 

 

8. Мишљење студената о педагошком раду наставника ако је формирано у складу са општим актом Универзитета и факултета: 

Кандидат др Душан Ђурић, доцент Факултета медицинских наука у Крагујевцу за ужу научну област Клиничка фармација, има 

позитивно мишљење о педагошком раду Комисије за квалитет. 

9. Остало: 

 

 

V       РУКОВОЂЕЊЕ – МЕНТОРСТВО У ИЗРАДИ ЗАВРШНИХ РАДОВА 

1. Руковођење – менторство у изради дипломских и специјалистичких радова и магистарских теза (број радова, име и 

презиме студента, ужа научна област и наслов рада): 

 

2. Руковођење – менторство докторских дисертација (број радова, име и презиме докторанта, ужа научна област и 

наслов дисертације): 

1. Др Весна Миољевић, “Клиничка фармакологија, Фактори ризика за настанак колонизације и инфекције изазваних 

бактеријама из рода Enterococcus резистентног на ванкомицин код пацијената на одељењима интезивне неге“ 

3. Учешће у комисијама за одбрану дипломских и специјалистичких радова, магистарских теза и докторских 

дисертација: 

1. Одбрана магистарског рада Др Зорана Јовановића, „Фармакоепидемиолошка анализа примене лекова у служби хитне 

помоћи“, ментор доц др Милица Бајчетић, (комисија: проф др Јелена Маринковић, доц др Радан Стојановић – 

председник, доц др Душан Ђурић); Медицински факултет, Београд, Веће за специјалистичку наставу 04 број:40/19 
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VI       ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 

1. Учешће у раду органа и тела факултета и Универзитета: 

Члан: 

 Научно – наставног већа, Факултета медицинских наука у Крагујевцу 

2. Учешће у комисијама за избор у звање наставника и сарадника: 

 

3. Руковођење на факултету и Универзитету: 

Члан: 

 Руководилац предмета – Професионалне вештине: Партнерство фармацеута и пацијента у здрављу и болести, 

Интегрисане студије фармације, Факултета медицинских наука у Крагујевцу 

 Руководилац предмета – Клиничка фармација 3, Интегрисане студије фармације, Факултета медицинских наука у 

Крагујевцу 

 Савета Фармацеутског факултета у Београду  

4. Допринос активностима које побољшавају углед и статус факултета и Универзитета: 

 

5. Вођење професионалних (струковних) организација: 

Члан надзорног одбора ISPOR – Србија (2005 - ) 

6. Организација, учешће и вођење локалних, регионалних, националних или интернационалних уметничких и 

спортских манифестација (изложбе, фестивали, уметнички конкурси, спортска такмичења, конференције и скупови): 

 

7. Учешће у раду одбора, законодавних тела, професионалних организација: 

 Управни одбор Здравственог центра „Др Лаза К. Лазаревић“ у Шапцу (2001-2005), члан 

 Управни одбор Градске библиотеке у Шапцу (2001-2005), члан 

 Управни одбор Апотекарске установе „Шабац“ (2001-2005), члан 

 Управни одбор Више школе за образовање васпитача Шабац (2005-2010), члан 

8. Израда професионалних експертиза и рецензирање радова и пројеката: 

Извршио рецензије радова за: 

 Српски архив за целокупно лекарство  

 PSYCHIATRIA DANUBINA (часопис психијатара подунавских земаља) 

 Collegium Antropologicum 

 General Physiology & Biophysics 

 PONS: медицински часопис 

 MEDICUS – Serbijan Joutrnal of Clinical and Experimental Research 

Одлуком Научно-наставног већа Факултета медицинских наука у  Крагујевцу (бр. 01-4816/3 од 11.07.2012.), именован за 

председника Комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације кандидата др Смиљке Дукић, под називом: 

,,Упоредна анализа клиничке ефикасности цефиксима и комбинације амоксициклина са метронидозалом у лечењу акутних 

пародонталних инфекција“ 

9. Пружање консултантских услуга заједници: 

 



12 

 

 

VII       АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА (на једној страници куцаног текста) 

Доц др Душан Ђурић је запослен на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу где тренутно ради  

као доцент за ужу научну област Клиничка фармација и у Институту за рехабилитацију, у Београду, као начелник 

службе за научноистраживачки рад и балнеоклиматологију. У свом вишегодишњем раду, кандидат доц др Душан 

Ђурић, је показао изузетан смисао за наставни рад, као и одговорност и савесност у обављању обавеза у оквиру 

наставних програма на Факултету медицинских наука. 

На основу увида у конкурсну документацију која је Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу 

достављена уз пријаву на конкурс, као и на основу постигнутих резултата у досадашњем наставном и 

научноистраживачком раду, мишљење Комисије је да доц др Душан Ђурић, доктор медицине, испуњава све 

законске услове за избор у звање ванредног професора за ужу научну област Клиничка фармација. Кандидат 

поседује научни степен доктора медицинских наука из научне области за коју се бира. 

До сада је као аутор/коаутор објавио: 

 6 радова у реферисаним часописима са SCI листе;  

 19 радова у националним часописима; 

 29 саопштења на међународним и домаћим научно-стручним скуповима; 

Кандидат доц др Душан Ђурић одржао је више предавања по позиву и предавач  је на курсу КМЕ, чиме је значајно 

допринео побољшању угледа и статуса факултета. 

Кандидат је показао смисао за научноистраживачки рад и коректно професионално опхођење са колегама и 

студентима. 

У свим наведеним активностима доц др Душан Ђурић је испољио добро познавање струке и најновијих сазнања из 

експерименталне и клиничке фармакологије, као и способност да своја знања и искуства пренесе млађим колегама. 

Доц др Душан Ђурић, диплому о високом образовању је стекао на Медицинском факултету Универзитета у 

Београду 1984. године. Магистарску тезу је одбранио.1989. год. на Медицинском факултету Универзитета у 

Београду, а докторску дисертацију је одбранио 1997.године на Факултету медицинских наука Универзитета у 

Београду, чиме је стекао научни назив доктор медицинских наука. Запослен је на Факултету медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу од  2008с. године  као доцент за ужу научну област Клиничка фармација и у Институту 

за рехабилитацију у Београду, као начелник за научноистраживачки рад и балнеоклиматологију. 
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II       БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

1. Име, име једног родитеља и презиме: 

Јелена (Желимир) Солдатовић (бивше презиме Алексић)  

2. Звање: 

Доктор медицине 

3. Датум и место рођења, адреса: 

25.06.1980. године  у Краљеву 

IV Црногорска R -I / 21, 36 000, Краљево 

4. Установа или предузеће где је кандидат тренутно запослен и професионални статус: 

Специјална болница за рехабилитацију „Агенс”  као лекар опште праксе 

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

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

Упис 1999. год. Медицински факултет Универзитета у Крагујевцу дипломирала  2006. године са просечном оценом 8,37. 

Стечени академски назив : доктор медицине 

6. Година уписа и завршетка специјалистичких, односно магистарских студија, универзитет, факултет, назив студијског 

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

 

7. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе: 

 

8. Универзитет, факултет, назив студијског програма докторских студија, година уписа, научна област и просечна 

оцена: 

Трећу годину Докторских академских студија на смеру Експериментална и клиничка фармакологија Медицинског факултета у 

Крагујевцу завршила 2009. Докторантски испит Докторских академских студија положила у децембру 2008. са просечном 

оценом 9,0. 

 

9. Наслов докторске дисертације, година одбране и стечено научно звање: 

Није одбранила докторску дисертацију 
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II       БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

10.  Знање светских језика-наводи: чита, пише, говори, са оценом одлично, врло добро, добро,  

       задовољавајуће: 

Енглески језик, чита пише и говори са оценом одличан 

Француски језик , чита пише и говори са оценом одличан 

11. Област, ужа област: 

Медицина, експериментална и клиничка фармакологија 

12. Место и трајање специјализација и студијских боравака у иностранству: 

 

13. Кретање у професионалном раду (установа, факултет, универзитет или фирма, трајање запослења и  

      звање - навести сва звања): 

2007-2008. – Средња Медицинска школа 

2008.- Специјална болница  за рехабилитацију „Агенс“ у Краљеву, лекар опште праксе 

14. Чланство у стручним и научним асоцијацијама: 

Лекарска комора Србије 
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III       НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ОДНОСНО УМЕТНИЧКИ, СТРУЧНИ  

И ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС (са оценом радова кандидата) 

1. Научне књиге (оригинални наслов, аутори, година издавања и издавач): 

a) у ранијем периоду  

 

б) у току последњег изборног периода  

 

2. Монографије, посебна поглавља у научним књигама (наслов, аутори, година издавања и издавач): 

a) у ранијем периоду  

 

б) у току последњег изборног периода  

 

3. Референце међународног нивоа (публикације у међународним часописима, међународне изложбе и  

    уметнички наступи): 

a) у ранијем периоду  

 

б) у току последњег изборног периода 

 
 

1. Jankovic SM, Aleksic J, Rakovic S, Aleksic A, Stevanovic I, Stefanovic-Stojmenov N, et al. Nonsteroidal antiinflamatory drugs 

and risk of gastrointestinal bleeding among patients on haemodialyses. J Nephrol  2009; 22: 502-507. (М23 3 бода) 

2. 2.Jankovic SM, Kostic M, Radosavljevic M, Tesic D, Stefanovic-Stojmenov N, Stevanovic I, Rakovic S, Aleksic J. Cost-

effectivness of four immunomodulatory therapies for relapsing-remitting multiple sclerosis: A Markov model based on data a 

Balkan country in socioeconomic transition. Vojnosanit Pregl. 2009; 66 (7): 556-562. (М23 3 бода) 

 

4. Референце националног нивоа у другим државама (публикације у страним националним часописима, самосталне или 

колективне изложбе и уметнички наступи на билатералном нивоу): 

a) у ранијем периоду  

 

б) у току последњег изборног периода  

1. Soldatovic J. Influence of the dialysis membrane  type  on  quality of life, clinical outcomes     and laboratory parameters  in 

patients undergoing hemodialysis. Serbian Journal of Experimental and Clinical Research. 2012; 13 (1): 25-29. (М52 1.5 бод) 

2. Алексић J. Рационална рехабилитација након можданог удара. ПОНС Мед Часопис . 2009; 6 (20): 13-19.(није на листи 

МНО) 

 

5. Референце националног нивоа (публикације у домаћим часописима, самосталне или колективне домаће изложбе и 

уметнички наступи у земљи): 

a) у ранијем периоду  

 

б) у току последњег изборног периода  

 

6. Саопштења на међународним научним скуповима: 

a) у ранијем периоду  

 

б) у току последњег изборног периода  
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III       НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ОДНОСНО УМЕТНИЧКИ, СТРУЧНИ  

И ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС (са оценом радова кандидата) 

7. Саопштења на домаћим научним скуповима: 

a) у ранијем периоду  

 

б) у току последњег изборног периода  

 

8. Учешће у раду жирија на домаћим и страним уметничким изложбама, конкурсима, уметничким манифестацијама: 

a) у ранијем периоду  

 

б) у току последњег изборног периода  

 

9. Уређивање часописа и публикација: 

a) у ранијем периоду  

 

б) у току последњег изборног периода  

 

10. Обављање консултантских послова: 

a) у ранијем периоду  

 

б) у току последњег изборног периода  

 

11. Стручни рад (прихваћени или реализовани пројекти, патенти, законски текстови и сл.): 

a) у ранијем периоду  

 

б) у току последњег изборног периода  

 

12. Признања, награде и одликовања за професионални рад: 

a) у ранијем периоду  

 

б) у току последњег изборног периода  

 

13. Остало: 
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IV       ПЕДАГОШКА СПОСОБНОСТ И ДОПРИНОС У НАСТАВИ 

а)  Претходни наставни рад (пре избора у звање наставника): 

1. Назив студијског програма, наставног предмета (модула, курса), година студијског програма и фонд часова: 

 

2. Педагошко искуство: 

Од септембра 2007. до марта 2008. године предавала је у средњој Медицинској школи у Краљеву 

3. Реизборност у звање асистента (од – до, број): 

 

4. Одржавање наставе под менторством (обим ангажовања у часовима / по семестру, на предмету, са фондом   

    часова): 

 

5. Оцена приступног предавања: 

 

б)  Садашњи наставни рад (за избор у више звање наставника – ванредни професор и редовни професор) 

1. Назив студијског програма, предмета (модула, курса), година студијског програма и фонд часова  

   (на основним, дипломским односно специјалистичким, магистарским и докторским студијама): 

 

2. Увођење нових области, наставних предмета (модула, курсева): 

 

3. Увођење нових метода у реализацији наставе и развоју квалитетног материјала за употребу у настави (задатака, 

демонстрационих огледа, групних радова и сл.): 

 

4. Уџбеници (наслов, аутори, година издавања, издавач): 

 

5. Друга дидактичка средства (приручници, скрипте и сл. – наслов, аутор, година издавања, издавач): 

 

6. Награде и признања универзитета, педагошких и научних асоцијација: 
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IV       ПЕДАГОШКА СПОСОБНОСТ И ДОПРИНОС У НАСТАВИ 

7. Извођење наставе на универзитетима ван земље: 

 

8. Мишљење студената о педагошком раду наставника ако је формирано у складу са општим актом  

    Универзитета и факултета: 

 

9. Остало: 

 

 

 

V       РУКОВОЂЕЊЕ – МЕНТОРСТВО У ИЗРАДИ ЗАВРШНИХ РАДОВА 

1. Руковођење – менторство у изради дипломских и специјалистичких радова и магистарских теза (број радова, име и 

презиме студента, ужа научна област и наслов рада): 

 

2. Руковођење – менторство докторских дисертација (број радова, име и презиме докторанта, ужа научна област и 

наслов дисертације): 

 

3. Учешће у комисијама за одбрану дипломских и специјалистичких радова, магистарских теза и докторских 

дисертација: 
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VI       ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 

1. Учешће у раду органа и тела факултета и Универзитета: 

 

2. Учешће у комисијама за избор у звање наставника и сарадника: 

 

3. Руковођење на факултету и Универзитету: 

 

4. Допринос активностима које побољшавају углед и статус факултета и Универзитета: 

 

5. Вођење професионалних (струковних) организација: 

 

6. Организација, учешће и вођење локалних, регионалних, националних или интернационалних уметничких и 

спортских манифестација (изложбе, фестивали, уметнички конкурси, спортска такмичења, конференције и скупови): 

 

7. Учешће у раду одбора, законодавних тела, професионалних организација: 

 

8. Израда професионалних експертиза и рецензирање радова и пројеката: 

 

9. Пружање консултантских услуга заједници: 
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VII       АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА (на једној страници куцаног текста) 

Др Јелена Солдатовић је запослена у Специјалној болници за рехабилитацију „Агенс“ у Краљеву, као лекар опште 

праксе. Трећу годину Докторских академских студија на смеру Експериментална и клиничка фармакологија 

Медицинског факултета у Крагујевцу завршила 2009. Докторантски испит Докторских академских студија 

положила у децембру 2008. са просечном оценом 9,0. 

На основу увида у конкурсну документацију која је Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу 

достављена уз пријаву на конкурс, као и на основу постигнутих резултата у досадашњем наставном и 

научноистраживачком раду, мишљење Комисије је да др Јелена Солдатовић, доктор медицине, не испуњава све 

законске услове за избор у звање наставника (доцент или ванредни професор) за ужу научну област Клиничка 

фармација.  

До сада је као аутор/коаутор објавио: 

 2 рада у реферисаним часописима са SCI листе;  

 2 рада у домаћим часописима; 

Међутим, др Јелена Солдатовић нема научни степен доктора наука и нема довољан број радова објављених у 

реферисаним часописима са SCI листе те је, на основу увида у поднету документацију, Комисија установила да 

Јелена Солдатовић не испуњава основни услов Закона о високом образовању за избор наставника (нема научни 

степен доктора наука), као и додатне услове прописане Статутом факултета и Правилником Универзитета. 

. 

 

 



21 

 

VIII       МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ  

СВАКОГ КАНДИДАТА ПОЈЕДИНАЧНО 

 

На конкурс за избор једног наставника у звању доцента/ванредног професора за ужу научну област Клиничка 

фармација пријавила су се два кандидата: 

 

1. Кандидат, доц. др Душан Ђурић 

 

Кандидат, доц. др Душан Ђурић, поред услова за звање доцента испуњава и следеће услове за избор у ванредног 

професора, прописане: 

а) Законом о високом образовању,  

б) Статутом факултета медицинских наука у Крагујевцу  

в) Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицања звања наставника Универзитета у 

Крагујевцу, јер 

 

има 6 радова у реферисаним часописима са SCI  листе (5 у меродавном и један у претходном периоду), 3 рада у 

националним часописима, 7 саопштењa на међународним научним скуповима и  10 саопштења на домаћим научним 

скуповима.  Укупно је остварио 27  бодова у току последњег изборног периода, а  минимално је потребно 16 бодова. 

Аутор/коаутор поглавља је у 4 уџбеника за после дипломску наставу и 3 друга дидактичка средства. 

 

У табели је урађена квантификација научноистраживачког рада доц др Душана Ђурића 

 

 Остварено Потребно Испуњава услов 

М10, М20, М31, М33, М40, 

М51-53, М80 и М90 

 

21.5 

 

             > 12 

 

           ДА 

М32,М34, М35 и М61-65  

5,5 

 

             - 

 

            ДА 

 

            Укупно 

                

27 

 

             16   

 

            ДА 
 

 

2. Кандидат др Јелена Солдатовић 

 

Кандидат, др Јелена Солдатовић,  не испуњава све услове за избор у звање доцента прописане: 

а) Законом о високом образовању, 

б) Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу и 

в) Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у 

Крагујевцу, јер: 

 

нема научни степен доктора наука и нема довољан број радова објављених у реферисаним часописима са SCI листе. 

 

С обзиром да кандидат др Јелена Солдатовић не испуњава основни услов Закона о високом образовању за избор 

наставника (нема научни степен доктора наука), није урађена квантификација њеног научноистраживачког рада. 
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IX       ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ОДРЕЂЕНО ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА 

Комисија позитивно оцењује научноистраживачки, стручни и професионални допринос, педагошке способности, допринос у 

настави и допринос академској и широј заједници пријављеног кандидата, доц. др Душана Ђурића.  

Комисија закључује да доц. др Душан Ђурић испуњава све 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 избор у звање ванредни професор. 

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

утврди предлог за избор кадидата, доц. др Душана Ђурића у звање ванредни професор за ужу научну област Клиничка 

фармација. 

                                                                                                                             

                     ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ 

 

__________________________________________________ 

Проф.др Драган Миловановић,  председник комисије 

Редовни професор за ужу научну област  

Фармакологија и токсикологија,  

Факултет медицинских наука , Универзитет у Крагујевцу   

 

 

__________________________________________________ 

Проф. др Слободан Јанковић, члан комисије 

Редовни професор за уже научне области  

Фармакологија и токсикологија и Клиничка фармација 

Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу,  

 

 

__________________________________________________ 

Проф. др Милица Простран, члан комисије 

                                                                                        Редовни професор за ужу научну област   

Фармакологија, Клиничка фармакологија и Токсикологија 

Медицински факултет Универзитета у Београду 

 

 

 


