
Образац  4 

НАЗИВ ФАКУЛТЕТА ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА 

 

 ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА 

НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА  

за поља природно-математичких, медицинских, техничко-технолошких и друштвено-хуманистичких наука 

 

- обавезна садржина - 

(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 број 01-9909 од 21.09.2016. године 

2. Датум и место објављивања конкурса: 

 28.09.2016. године огласне новине ПОСЛОВИ 

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

 Један наставник у звању ванредног професора за ужу научну област Инфективне болести 

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 Предраг Чановић, редовни професор за ужу научну област Инфективне болести Факултета 

медицинских наука у Крагујевцу, председник, изабран 22.04.2009. године 

2. Проф. др Зоран Тодоровић, ванредни професор за ужу научну област Инфективне болести Факултета 

медицинских наука у Крагујевцу, члан, изабран 7.10.2015. године 

3. Проф. др Драган Делић, редовни професор за ужу научну област Инфективне болести Медицинског 

факултета у Београду, члан, изабран 5.06.2008. године 

4. Пријављени кандидати: 

Проф. др Олгица Гајевић, ванредни професор за ужу научну област Инфективне болести Факултета 

медицинских наука у Крагујевцу 

II      БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

 

1. Име, име једног родитеља и презиме: 

Олгица, Милинка, Гајовић 

2. Звање: 

Ванредни професор 

3. Датум и место рођења, адреса: 

03. 05. 1955. године, Крагујевац.  

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

Клинички центар Крагујевац, Клиника за инфективне болести, лекар специјалиста.  

Факултет медицинских наука у Крагујевцу, ванредни професор за ужу научну област Инфективне 

болести. 

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 1974/75 године, завршетак 29. 09. 1980. године, просечна оцена 8.10, Медицински факултет 

Универзитета у Београду, лекар. 

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

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

Магистарске студије уписала 1992/1993. године, завршила 20.10.1997. године на Универзитету у 

Крагујевцу, Медицинском факултету, и стекла назив магистра наука-магистра уметности. 

Специјалистички испит положила 20.02.1988. године на Универзитету у Београду, Медицинском 

факултету са одличним успехом и стекла назив Специјалисте из заразних болести 15.03.1989. године  

7. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе: 

Наслов магистарске тезе: "Акутна респираторна инсуфицијенција у току бактеријског 

менингоенцефалитиса" 

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

просечна оцена: 

Универзитет у Крагујевцу, Медицински факултет у Крагујевцу, 19. маја 2000. године одбрањена 

докторска дисертација. 

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

Докторску дисертацију под насловом "Етиолошке и клиничке карактеристике интрахоспиталних 

инфекција код болесника са запаљенским ообољењима централног нервног система" oдбранила је 19. 05. 

2000. године на Медицинском факултету у Крагујевцу, доктор медицинских наука. 

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

Енглески језик: чита, пише и говори одлично. 

11. Област, ужа област: 

Инфективне  болести 

12. Место и трајање специјализација и студијских боравака у иностранству (30 и више дана):  

 

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

- навести сва звања): 

- 1998 - асистент за наставни предмет Акутне и инфективне болести, Медицински факултет 

Универзитета у Крагујевцу 

- 2001 - доцент за ужу научну болест Инфективне болести, Медицински факултет Универзитета у 

Крагујевцу 

- 2006 - ванредни професор за ужу научну болест Инфективне болести, Медицински факултет 

Универзитета у Крагујевцу 

- 2011 - ванредни професор за ужу научну болест Инфективне болести, Медицински факултет 

Универзитета у Крагујевцу 

 

14. Чланство у стручним и научним асоцијацијама: 

 

 

III ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ 

1. ОБАВЕЗНИ ЕЛЕМЕНТИ 

1.1. РЕЗУЛТАТИ НАУЧНОГ РАДА 

 

1. Остварени резултати кандидата категорије 10 (аутор(и), наслов, година издавања, издавач, број страна):  

a) укупно у ранијем периоду 

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

 

2. Остварени резултати кандидата категорије 20 (аутор(и), наслов рада, часопис, година издавања, волумен 

(број):стране од-до): 

a) укупно у ранијем периоду: 7 

б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање: 7 

 

a) укупно у ранијем периоду 

 

1. I. Čekerevac, Z. Lazić, LJ. Novković, M. Petrović, V. Thupurdija, G. Kitanović, Z. Todorović, O. Gajović. 

Tolerisanje napora i dispnoja kod bolesnika sa hroničnom opstruktivnom bolešću pluća. Vojnosanitetski 

pregled, 2010; 67 (1): 36-41. M23 IF 0.199 

2. О. Гајовић, З. Тодоровић, Ж. Мијаиловић, П. Чановић, Љ. Нешић, З. Ђорђевић, М. Станојевић, З. 

Лазић. Инциденција, фактори ризика и исход болничких пнеумонија код оболелих са инфекцијама 

централног нервног система. Srp Arh Celok Lek., 2011; 139 (7-8): 476-480  M23, IF 0.190 

3. J. Stojanović, V. Jakovljević, I. Matović, O. Gajović, Mijušković, T. Nedeljković. Analysis of the amino 

acids of some types of fungi cultivated in the presence of detergent, Acta Veterinaria-Beograd, 2011; 61(4): 

423-428. M23, IF 0.167 

4. O. Gajović, Z. Lazić, S. Pantović, M. Čolić, J. Stojanović, J. Stanarčić, G. Rosić, M. Rosić. Effects of 3-

Methylhistamine and Phenylethylamine on Histamine Action on Isolated Guinea-Pig Trachea Rings, Acta 

Veterinaria-Beograd, 2011; 61 (6): 505-512. M23, IF 0.167 

5. J. Stojanović, J. Milićević, O. Gajović, V. Jakovljević, I. Matović, Z. Mijušković, T. Nedeljković. The effects 

of detergent, sodium tripoly-phosphate and ethoxyled oleyl-cetyl alcohol on metabolic parameters of the 

fungus trichothecium roseum link, Arch. Biol. Sci., Belgrade, 2011; 63 (4):1001-1006,. M23,  

IF 0.360 
6. O. Gajovic, M. Tomovic, J. Stanarcic, P. Canovic, Z. Todorovic, Z. Lazic. Clinical characteristics of 

nosocomial infections of patients with acute central nervous system infections treated in ICU. Medicinski 

glasnik Ljek. komore Zeničko-Dobojskog kantona 2011; 8 (2): 277-280. M23, IF 0.056 

7. Ž. Mijailović, P. Čanović, Z. Todorović, O. Gajović, LJ. Nešić, Z. Đorđević, J. Mijailović, D. Petrović. 

Charasteristics of radiological changesin lungs during varicella zoster viral infection.Medicinski glasnik 

Ljek. komore Zeničko-Dobojskog kantona 2011; 8 (2): 280-83. M23, IF 0.056 
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б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање 
 

1. Зорана Ђорђевић, Зорица Лазић, Олгица Гајовић, Предраг Чановић,Зоран Тодоровић, Жељко 

Мијаиловић, Зоран Букумирић, Радојица Столић, Фактори ризика за настанак синдрома акутног 

респираторног дистреса код особа оболелих од грипа А (H1N1). Srp Arh Celok Lek. 2012;140 (7-

8):441-447. M23, IF 0.228 

2. Z. Djordjević, S. Janković, O. Gajović, N. Djonović, N. Folić, Z. Bukumirić. Hospital infections in a 

neurological intensive care unit: incidence, causative agents and risk factors, Journal of Infection in 

Developing Countries, 2012; 6(11): 798-805. M23, IF 0.996 

3. М. Jakovljević, Ž. Mijailović, B. Popovska Jovičić, P. Čanović, O. Gajović, M. Jovanović, D. Petrović, O. 

Milovanović, N. Djordjević. Assessment of Viral Genotype Impact to the Cost-Effectiveness and Overall 

Costs of Care for Peg-Interferon-2α + Ribavirine Treated Chronic Hepatitis C Patients. Hepatitis Mon. 

2013;13 (6):e6750. M23, IF 1.796 

4. Ranković, N. Rančić, M. Jovanović, M. Ivanović, O. Gajović, Z. Lazić, M. Jakovljević. Impact of imaging 

diagnostics on the budget - Are we spending too much? Vojnosanitetski pregled, 2013; 70 (7): 709-711. 

M23, IF 0.269 
5. Зорана Ђорђевић, Олгица Гајовић, Жељко Мијаиловић, Александра Илић, Радојица Столић. Фактори 

ризика за болничке инфекције изазване бактеријом Pseudomonas aeruginosa резистентном на 

пиперацилин-тазобактам, Srp Arh Celok Lek., 2013; 141 (9-10): 640-647. M23, IF 0.233(2014) 

6. Z. Obradović, S. Pantović, V. Ilić, N Jorgovanović, M, Čolić, O. Gajović, J. Stojanović, M. Rosić. The 

Spectral Analysis of Motion - An Open Field" Activity Test Example, Acta Veterinaria-Beograd, 2013; 63(5-

6):631-642. M23, IF 0.375(2014) 

7. B. Popovska-Jovičić, P. Čanović, O. Gajović, I. Raković, Ž. Mijajilović. Fever of unknown origin: Most 

frequent causes in adults patient, Vojnosanitetski pregled, 2016; 73(1): 21-25. M23, IF 0.355 (2015) 

 

3. Остварени резултати кандидата категорије 30 (аутор(и), наслов рада, назив скупа, датум одржавања, 

место одржавања, организатор, број странице(а) зборника/часописа где је штампан извод): 

a) укупно у ранијем периоду: 5 

б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање:1 

a) укупно у ранијем периоду: 

 

1. O. Gajović, P. Čanović, Ž. Mijailović, Z. Lazić. Late-onset ventilator associated pneumonia in patients with 

acute nervous system infections. 15th ERS Annual Congres, Copenhagen,  Eur  Respir J  2005;  26  (suppl  49):  

138, p.1s. M34 

2. Lj. Novković, S. Mojsilović, I. Čekerevac, O. Gajović. Comorbidity and lenght of hospital stay in patients 

with community-acquired pneumonia. 15th ERS Annual Congres, Copenhagen, Eur Respir J 2005; 26 (suppl 

49):P1759 p.259. M34 

3. O. Gajović, P. Čanović, Ž. Mijailović, Z. Todorović, Lj. Nešić, J. Gavrilović, Z. Lazić. Nosocomial 

bloodstream infections  in  intesive  care  unit  16th   ERS  Annual  Congress,  Munich,  Eur  Respir  J  2006;  

28  (suppl):  P1115. M34 

4. Z. Lazić, V. Ćupurdija, Lj. Novković, I. Čekerevac, O. Gajović. Serum uric acid levels among patients 

with COPD exacerbations  16
th

 ERS Annual  Congress,  Munich,  2006,  Eur   Respir   J   2006;   28   

(suppl   50):   E308. M34 

5. Z. Lazić, S. Mojsilović, Lj. Novković, I. Čekerevac, O. Gajović. Respiratory simptoms and spirometry 

screening assesment in general population, 16
th

 ERS Annual Congress, Munich 2006, Eur Respir J; 

28(suppl 50): P2605. M34 

 

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

 

1. M. Jakovljević, A. Ranković, N. Rančić, M. Jovanović, M. Ivanović, O. Gajović, Z. Lazić. Radiology 

diagnostics and interventional radiology services utilization patterns and economic consequences analysis in 

a large tertiary care university hospital – three year trends, Value in health (Meeting Abstract); 

2011;14(7):A358-A358. M34 

4. Остварени резултати кандидата категорије 40 (аутор(и), наслов, година издавања, издавач, број страна): 

a) укупно у ранијем периоду 

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

 

5. Остварени резултати кандидата категорије 50 (аутор(и), наслов рада, часопис, година издавања, волумен 

(број):стране од-до): 

a) укупно у ранијем периоду: 16 

б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање: 2 

 

укупно у ранијем периоду: 

 

1. P. Čanović, O. Gajović, Z. Todorović, Ž. Mijailović. Radiografske manifestacije gripoznih 

pneumopatija. Medicus, 2003; 4(2): 14-18.  
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2. P. Čanović, Z. Todorović, O. Gajović. Vegenerova granulomatoza kao uzrok febrilnog stanja nejasne 

etiologije. Medicus, 2004; 5(1): 46-49. М52 

3. П. Чановић, О. Гајовић, Ж. Мијаиловић. Рајтеров синдром у току салмонелозне инфекције. 

Српски архив за целокупно лекарство 2004; 3-4: 104-107. М52 

4. Z. Lazić, LJ. Novković, O. Gajović, Z. Đokić. Fever and bilateral infiltrates on chest radiographs in 

patients with bronchial asthmа. Medicus 2005; 6 (1): 35-37. М52 

5. P.  Čanović,  V.  Jakovljević,  O.  Gajović,  Z.  Lazić.  Promene  osmolalnosti  plazme  u  toku  

alimentarne toksiinfekcije. Jugoslav Med Biohem 2005; 24: 289-292.  

6. P. Čanović, Ž. Mijailović, J. Gavrilović, O. Gajović. Epidemijska pleurodinija - mogući imitator 

koronarne bolesti. Medicinski časopis 2005; 39 (1): 46-48. М53 

7. O. Gajović, P. Čanović, Ž. Mijailović, LJ. Nešić. Subakutni tireoiditis kao uzrok nejasnog febrilnog stanja. 

Medicinski časopis 2005; 39 (1): 53-55. M53 

8. Ž. Mijailović, P. Čanović, O. Gajović, R. Petrović. Savremeni pristup u primeni antivirusnih lekova u 

lečenju hronične hepatitis B virusne infekcije. Medicinski časopis 2005; 39 (1): 71-74. М53 

9. Z. Todorović, P. Čanović, LJ. Nešić, O. Gajović. Ptičji grip i opasnost od pandemije. Medicinski časopis 

2006; 40 (3): 47-51. М53 

10. LJ. Nešić, P. Čanović, O. Gajović, Z. Todorović. Značaj uzrasta bolesnika u toku akutnog virusnog 

encefalitisa i odnos prema toku i ishodu bolesti. Medicinski časopis, 2006, 1-2: 24-29. М53 

11. Čanović, O. Gajović, Z. Todorović, Ž. Mijailović. Epstein-Barr virusni hepatitis sa pojavom ikterusa   – 

prikaz slučaja. Med Pregl 2006; LIX (3-4): 179-182. M51 

12. Ž. Mijailović, P. Čanović, O. Gajović, S. Tomašević. Mioperikardistis u toku akutne Epstein-Barr virusne 

infekcije – prikaz jednog bolesnika. Med Pregl 2006; LIX (9-10): 490-493. M51 

13. P. Čanović, LJ. Nešić, O. Gajović, Ž. Mijailović. Promene osmolalnosti plazme u toku alimentarne 

intoksikacije. Med Pregl 2006; LIX (7-8): 365-368. M51 

14. O. Gajović, P. Čanović, Ž. Mijailović, Z. Lazić. Intrahospitalne infekcije kod bolesnika sa akutnim 

infekcijama centralnog nervnog sistema. Med Pregl 2007; LX (1-2): 12-18. M51 

15. LJ. Nešić, Z. Todorović, O. Gajović, P. Čanović. Poremećaj nivoa svesti kao parametar koji utiče na tok i 

ishod akutnih virusnih encefalitisa. Med Pregl 2007; LX (3-4): 140-144. M51 

16. Ž. Mijailović, P. Čanović, O. Gajović. Weilov sindrom u toku leptospirozne infekcije: prikaz jednog 

bolesnika. Med Pregl 2007; LX (9-10): 493-496. M51 

17. M. Živković, Z. Todorović, O. Gajović, LJ. Nešić, Ž. Mijailović. Parametri za procenu težinu kliničke 

slike hemoragijske groznice sa bubrežnim sindromom. Med Pregl 2010; LXIII (5-6):361-365. M51 

18. Z. Todorović, P. Čanović, O. Gajović, Ž. Mijailović. Hemoragijska groznica sa bubrežnim sindromomu 

trudnoći - prikaz slučaja. Med Pregl 2010; LXIII(3-4):280-84. M51 

19. Z. Đorđević, Z. Todorović, O. Gajović. Globalni zdravstveni problem uzrokovan novim virusom 

gripa A (H1N1). Medicinski časopis 2009; 43(2): 33-39. 

 

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

1. Olgica Gajović, Marijana Stanojević-Pirković, Biljana  Popovski-Jovičić, Ljiljana Nešić, Željko Mijailović, 

Ivan Čekerevac, Romana Suša, Jagoda Gavrilović, Life-threatening P. Falciparium Malaria in patient after 

visiting Angola – Case Report, SJECR, doi: 10.1515/SJECR-2016-0039 M52 

2. Ivan Čekerevac, Vojislav Ćupurdija, Ljiljana Novković, Zorica Lazić, Marina Petrović, Olgica Gajović, 

Romana Suša, Unusual respiratory manifestations of ankylosing spondylitis- A case report, doi: 

10.1515/SJECR-2016-0036 M52 

 

6. Остварени резултати кандидата категорије 60 (аутор(и), наслов рада, назив скупа, датум одржавања, 

место одржавања, организатор, број странице(а) зборника/часописа где је штампан извод): 

a) укупно у ранијем периоду:3 

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

a) укупно у ранијем периоду: 

 

1. J. Gavrilović, Z. Todorović, O. Gajović. Streptokokni toksični šok sindrom-prikaz bolesnika. Sekcija 

infektologa Srbije, Niš, 2006., s. 4. M64 

2. Z. Todorović, O. Gajović, P. Čanović, LJ. Nešić, Ž. Mijailović. Kliničko-imunološke karakteristike 

herpes simpleks tip 1 virusnog encefalitisa-prikaz bolesnika. III Kongres infektologa Bosne i 

Hercegovine sa međunarrodnim učešćem, Zbornik sažetaka, Banja Luka, 2006., s. 30. M64 

3. O. Gajović, P.Čanović, Z. Todorović, LJ. Nešić, Ž. Mijailović. Bolničke pneumonije u jedinici intenzivne 

nege. Prvi kongres infektologa Srbije sa međunarodnim učešćem. Zbornik sažetaka, Tara, 2007.s.22.  

M64 

7. Остварени резултати кандидата категорије 80 (аутор(и), назив, датум признавања, институција, место): 

a) укупно у ранијем периоду 

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

 

8. Остварени резултати кандидата категорије 90 (аутор(и), назив, датум признавања, институција, место): 

a) укупно у ранијем периоду 
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б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање 

 

9. Хетероцитатни индекс: 

 

10. Кумулативни импакт фактор: 

KIF: 5,447 

11. Кандидат испуњава услове за ментора докторских дисертација, у складу са стандардом 9? 

a) да 

б) не 

Проф. др Олгица Гајевић налази се на листи ментора Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу. 

12. Руковођење или учешће у научним пројектима: 

1. О. Гајовић, члан пројекта: Испитивање присуства бруцелозе код трудница са спонтаним 

побачајима и превременим порођајима. Јуниор пројекат Медицинског факултета у Крагујевцу – 

број 7/06. Руководилац пројекта: проф. др Горан Лукић. 

2. О. Гајовић, члан пројекта: Цитокински профил имунског одговора код пацијената са тешком 

клиничком сликом пандемијског А(H1N1) грипа. Јуниор пројекат Медицинског факултета у 

Крагујевцу, бр. ЈП 02-10. Руководилац пројекта: доц. др Дејан Баскић. 

13. Остало: 

 

 

1.2. РЕЗУЛТАТИ НАСТАВНОГ РАДА И АНГАЖОВАЊЕ У РАЗВОЈУ НАСТАВЕ 

 

а) Ако кандидат нема претходно искуство у педагошком раду 

 

1. Назив приступног предавања из уже научне области: 

 

2. Позитивно оцењено приступно предавање из уже научне области 

a) да 

б) не 

 

б) Ако кандидат има претходно искуство у педагошком раду 

 

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

основним, дипломским, односно специјалистичким, магистарским, мастер и докторским студијама): 

школске 2015/2016. године 

 Интегрисане академске студије медицине, Инфективне болести, IV година , 90 часова наставе 

 Интегрисане академске студије фармације, Инфективне болести, IV година, 45 часова наставе 

 Интегрисане академске студије стоматологије, Инфективне болести, II година, 60 часова 

наставе 

 Основне струковне студије, Инфективне болести са негом, II година, 30 часова наставе 

2. Искуство у педагошком раду са студентима (просечан број часова одржане наставе у току школске године 

у периоду од избора у претходно звање или од последњег избора у звање): 

 

Проф. др Олгица Гајевић одржала је 172 часа активне наставе школске 2015/2016. године: 

Интегрисане академске студије медицине:  102 часа активне наставе 

Интегрисане академске студије стоматологије : 21 час активне наставе 

Интегрисане академске студије фармације: 22 часа активне наставе 

Основне струковне студије: 27 часова активне наставе 

 

Потврда о броју часова Комисије за обезбеђивање квалитета Факултета медицинских наука у Крагујевцу 

3. Оцена педагошког рада: 

Позитивна оцена педагошког рада од стране Комисије за обезбеђивање квалитета Факултета медциинских 

наука у Крагујевцу 

4. Кандидат је аутор књиге из релевантне области, одобреног уџбеника за ужу научну област, поглавља у 

одобреном уџбенику за ужу научну област, превода иностраног уџбеника, монографије, практикума или 

збирка задатака за ужу научну област (наслов, аутор(и), година издавања, издавач): 

1. Р. Петровић, З. Тодоровић, П. Чановић, Љ. Нешић, О. Гајовић. "Инфективне болести,збирка 

тест питања са одсговорима", Медицински факултет у Крагујевцу, репетиторијум - одлука број 

509, од 08. 04. 2002. године, ISBN 86-82477-60-2, CIP 616.9 (075.8) (079.1), 2002. године. 

2. О. Гајовић. "Интрахоспиталне инфекције у јединици интензивне терапије", Медицински 

факултет у Крагујевцу, монографија, ISBN 86-82477-64-5, CIP 616.988, 2002. године. 

3. О. Гајовић и др. "Хитна стања у медицина". Уредник: проф. др М. Поскурица. Медицински 
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факултет у Крагујевцу, универзитетски уџбеник. Поглавље: "Акутне инфективне дијареје", стр. 

709-719, ISBN 86-7760- 016-7, COBISS-SR-ID 133404428, 2006. године. 

4. Р. Петровић, О. Гајовић и др. "Збирка тест питања из инфективних болести", 2. издање, 

Електронски текстуални подаци, Медицински факултет у Крагујевцу, репетиторијум (допуњено 

издање), ISBN 86-7760- 009-4, COBISS. SR-ID 135515660, 2006. године. 

5. М. Поскурица, О. Гајовић и др. "Тест питања уз уџбенике хитна стања у медицини и примарна 

здравствена заштита". Медицински факултет у Крагујевцу, збирка питања, CIP 616-083.98, 

ISBN 86-7760-019-1, COBISS. SR-ID 133404428.1, стр. 145-147, 2006. године. 

6. П. Чановић, О. Гајовић, Д. Чановић, Ј. Величковић. "Дехидратација у току акутних цревних 

инфекција", Медицински факултет у Крагујевцу, монографија, ISBN 978-86-7760-029-7, CIP 

616.34/.35-002-008.3, 2007. године. 

5. Кандидат је аутор тест питања у бази одобреној за полагање испита из уже научне области (навести број 

тест питања): 

Аутор је 300 тест питања за полагање испита из предмета Инфективне болести 

6. Назив студијског програма, предмета (модула, курса), година студијског програма и број часова које је 

кандидат одржао у току школске године (на основним, дипломским односно специјалистичким, 

магистарским и докторским студијама): 

- Интегрисане академске студије медицине, Инфективне болести, IV година, 102 часа наставе 

- Интегрисане академске студије фармације, Инфективне болести, IV година, 22 часа наставе 

- Интегрисане академске студије стоматологије, Инфективне болести, II година, 21 час наставе 

- Основне струковне студије, Инфективне болести са негом, II година, 27 часова наставе 

Потврда о броју часова Комисије за обезбеђивање квалитета Факултета медицинских наука у Крагујевцу 

 

7. Увођење нових метода у реализацији наставе и развоју квалитетног материјала за употребу у настави 

(задатака, демонстрационих огледа и слично.): 

 

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

 

9. Учешће у припреми и руковођење студијским програмом и/или руковођење катедром: 

 

10. Активно учешће у раду или организација периодичних и перманентних клиничких/лабораторијских 

састанака или журнал клубова: 

 

11. Руковођење радом демонстратора (фацилитатора), сарадника у настави, стажиста, специјализаната, 

асистената: 

Руководилац предметом Тропске болести на Интегрисаним академским студијама медицине 

12. Обављање секретарских послова на катедри: 

 

13. Руковођење предметом у оквиру уже научне области: 

Руководилац предметом Тропске болести на Интегрисаним академским студијама медицине 

14. Менторство студентских радова: 

 

15. Туторство: 

 

16. Остало: 

 

 

1.3. РЕЗУЛТАТИ У ОБЕЗБЕЂИВАЊУ НАУЧНО-НАСТАВНОГ ПОДМЛАТКА 

 

1. Менторство одбрањеног завршног рада на специјалистичким или мастер академским студијама, односно 

дипломских и специјалистичких радова и магистарских теза (име и презиме студента, ужа научна област 

и наслов рада, датум одбране): 

 

2. Учешће у комисијама за одбрану завршних радова на специјалистичким или мастер академским 

студијама, односно дипломских и специјалистичких радова и магистарских теза (име и презиме студента, 

ужа научна област и наслов рада, датум одбране): 

 

3. Учешће у комисијама за оцену пријављених докторских дисертација (име и презиме докторанта, ужа 

научна област и наслов дисертације, датум одобрења) 

- Бранкица Дупановић, медицина, Осмолалност ликвора у инфламаторним обољењима централног 

нервног система, 10.04.2003. године 

- Јелена Миловановић, медицина, Инфекција Cytomegalovirus-ом у патогенези експерименталног 

аутоимунског енцефаломијелитиса, 13.04.2016. године 

4. Учешће у комисијама за одбрану докторских дисертација (име и презиме докторанта, ужа научна област и 
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наслов дисертације, датум одбране): 

- Цвета Шпадијер Мирковић, медицина, Значај одређивања медијатора инфламације у носном секрету за 

процену интензитета запаљења у алергијском ринитису 

5. Менторство докторских дисертација (име и презиме докторанта, ужа научна област, наслов дисертације, 

датум када је израда дисертације одобрена и датум именовања кандидата за ментора): 

- Ана Петрушевски, медицина, "Фактори ризика и предиспозиција у настанку неуролошких компликација 

код болесника са инфекцијом централног нервног система", одобрена 28.05.2014. године, именован 

ментор проф. др Олгица Гајовић 25.06.2014. године 

6. Менторство одбрањених докторских дисертација (име и презиме докторанта, ужа научна област, наслов 

дисертације и датум одбране): 

 

7. Чланство у комисијама за специјалистичке и субспецијалистичке испите, за усмене докторске испите, за 

оцену снаге и дизајна студије: 

- Члан комисије за полагање специјалистичког испита из гране медицине Инфективне болести кандидата 

Биљане Поповски Јовичић дана 7.3.2015. године 

- Члан комисије за полагање специјалистичког испита из гране медицине Инфективне болести кандидата 

Јелене Величковић-Ђорђевић дана 29.10.2013. године 

- Члан комисије за полагање специјалистичког испита из гране медицине Инфективне болести кандидата 

Ане Петрушевски дана 11.1.2013. године 

8. Учешће у раду факултетских тела за израду акредитационих докумената, комисијa за квалитет, етичких 

одбора: 

 

9. Допринос уређењу интернет странице факултета: 

 

10. Остало: 

 

 

2. ИЗБОРНИ ЕЛЕМЕНТИ 

2.1. СТРУЧНО-ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС 

 

1. Аутор, коаутор елабората или студије: 

 

2. Руковођење или учешће на научним пројектима: 

1. О. Гајовић, члан пројекта: Испитивање присуства бруцелозе код трудница са спонтаним 

побачајима и превременим порођајима. Јуниор пројекат Медицинског факултета у Крагујевцу – 

број 7/06. Руководилац пројекта: проф. др Горан Лукић. 

2. О. Гајовић, члан пројекта: Цитокински профил имунског одговора код пацијената са тешком 

клиничком сликом пандемијског А(H1N1) грипа. Јуниор пројекат Медицинског факултета у 

Крагујевцу, бр. ЈП 02-10. Руководилац пројекта: доц. др Дејан Баскић. 

3. Иноваторство: 

 

4. Уређивање међународних и домаћих научних и стручних часописа: 

 

5. Чланство у редакцијама међународних и домаћих научних часописа: 

 

6. Рецензије научних радова, монографија, пројеката, уџбеника, практикума, студијских програма, установа 

и  друго: 

- Рецензент више радова у Медицинском часопису (потврда) 

7. Чланство у научним и организационим одборима међународних и домаћих научних и стручних скупова: 

 

8. Вођење професионалних (струковних) организација: 

 

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

 

10. Организација, учешће и вођење локалних, регионалних, националних или интернационалних 

манифестација (конференције, конгреси и други научни скупови): 

 

11. Пружање консултантских услуга: 

 

12. Руководилац или сарадник на Tempus, односно Erasmus+ пројекту: 

Сарадник на Tempus  пројекту JEP - 16156 - 2001 

13. Израда професионалних експертиза и рецензирање радова и пројеката: 
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14. Сарадња са привредом и друштвеном заједницом: 

 

15. Руковођење или учешће у изради стручне студије од значаја за привреду: 

 

16. Учешће у организацији факултетских курсева КМЕ: 

- Организатор и предавач курса континуиране медицинске едукације " Антимикробна резистенција и 

рационална терапија - у светлу нових сазнања", 13.02.2016. године на Факултету медицинских наука 

у Крагујевцу 

17. Објављени радови из категорије expert opinion у часопису који издаје факултет : 

 

18. Остало: 

 

 

2.2. ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 

 

1. Руковођење на факултету и Универзитету: 

 

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

Члан Наставно-научног Већа Факултета медицинских наука у Крагујевцу 

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

 

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

 

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

Учешће у Комисији за припремање извештаја за избор кандидата пријављених на конкурс за избор у 

звање ванредног професора за ужу научну област Инфективне болести, одлука Стручног већа за 

медицинске науке IV-03-154/11) ННВ Факултета брoј 01-2879/5-1 од 25.03.2015. године 

6. Чланство у националним или међународним научним, односно стручним и струковним организацијама, 

институцијама од јавног значаја и сл.: 

 

7. Чланство у професионалним (струковним) организацијама: 

 

8. Чланство у научним и организационим одборима међународних и домаћих научних и стручних скупова: 

 

9. Међународне и националне награде и признања: 

 

10. Остало: 

 

 

 

2.3. САРАДЊА СА ДРУГИМ ВИСОКОШКОЛСКИМ И НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИМ 

ИНСТИТУЦИЈАМА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ 

 

1. Чланство у професионалним (струковним) организацијама: 

 

2. Учешће у програмима размене наставника и студената (мобилност): 

 

3. Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма са другим факултетима и универзитетима 

у земљи и иностранству: 

 

4. Руковођење и учешће у међународним пројектима: 

 

5. Стручно усавршавање на универзитетима/институтима у земљи и иностранству (назив универзитета, 

област усавршавања и период боравка): 

 

6. Гостовања и предавања по позиву на универзитетима у земљи и иностранству (назив универзитета, назив 

предавања и период боравка): 

 

7. Заједнички публиковани радови, монографије или пројекти са другим универзитетима у земљи и 

иностранству: 

 

8. Заједнички студијски програми, интернационализација: 
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9. Научна сарадња са иностранством, билатерални пројекти, заједнички истраживачки рад, боравци у 

иностранству и друго: 

 

10. Учешће у комисијама за оцену и одбрану докторских дисертација на другим факултетима: 

 

11. Учешће у изради и спровођењу студијских програма заједничких са другим факултетима у земљи и 

иностарнству: 

 

12. Остало 

 

 

IV   АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА 
(на једној страници куцаног текста) 

 

Проф. др Олгица Гајовић запослена је на Факултету медицинских наука од 1998. године и у претходном 

периоду прошла је звања од асистента до ванредног професора.  

У међувремену се усавршавала и у клиничком раду, обављајући веома сложене и руководеће послове у 

оквиру рада на Инфективној Клиничког центра Крагујевац. Објавила је велики број радова публикованих у 

међународним и домаћим часописима.  

Била је активна у организовању факултетских семинара и семинара, регионалних, учесник међународних и 

домаћих пројеката, одржала је велики број предавања и учествовала у развоју научно-истраживачкој 

подмлатка. 

 

V   МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У 

ЗВАЊЕ СВАКОГ КАНДИДАТА ПОЈЕДИНАЧНО 
(на 1/2 странице куцаног текста, са називом звања за које је конкурс расписан) 

 

Кандидат проф. др Олгица Гајовић испуњава све услове прописане: 

 

1. Законом о високом образовању јер поседује одговарајући стручни, академски и научни назив 

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 специјализацију из одговарајуће области 

- публиковала је из научне области укупно 14 радова категорије М20 од којих је 7 од избора у претходно 

звање при чему је од поменутих радова у 4 водећи аутор  

- публиковала је 18 радова у часописима националног значаја а 4 рада је објавила у часопису Факултета  

- публиковала је више радова на научним скуповима од којих је 6 из категорије међународних (М34) 

- публиковала је у више књига из релевантне уже научне области  

- учествовала је у комисијама за оцену пријављених и завршених докторских дисертација 

- учесник је два пројекта Факултета медицинских наука у Крагујевцу 

- учесник је у комисијама за избор у звање наставника и сарадника 

- руководилац је континуиране медицинске едукације у организацији Факултета медицинских наука 

- аутор је 300 тест питања у бази одобреној за полагање испита из уже научне области 

- има позитивну оцену педагошког рада 

 

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 

НАСТАВНИКА 

 

Комисија позитивно оцењује научно-истраживачки, стручни и професионални допринос, педагошке 

способности и допринос академској и широј заједници пријављеног кандидата,  проф. др Олгице 

Гајовић.  

 

Комисија закључује да проф. др Олгица Гајовић, испуњава све услове утврђене Законом о високом 

образовању, Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу и Правилником о начину и 

поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу за избор 

у звање  ванредног професора. 

 

Комисија с великим задовољством предлаже Наставно-научном већу Факултета медицинских наука 

у Крагујевцу да утврди предлог за избор проф. др Олгице Гајовић у звање ванредног  професора за 

ужу научну област  Инфективне болести. 

 

У Крагујевцу,                                                                                       
 

 

ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

 

Проф. др Предраг Чановић, редовни професор за ужу научну 

област Инфективне болести Факултета медицинских наука у 

Крагујевцу, председник 

 

 

 

___________________________________________________________ 

  

Проф. др Зоран Тодоровић, ванредни професор за ужу научну 

област Инфективне болести Факултета медицинских наука у 

Крагујевцу, члан 

 

 

_________________________________________________________ 

  

Проф. др Драган Делић, редовни професор за ужу научну област 

Инфективне болести Медицинског факултета у Београду, члан 

 

 

 

_________________________________________________________ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: 

Извештај се пише на обрасцу, навођењем кратких одговора, са валидним подацима, без непотребног 

текста. 

Разврставање и рангирање радова врши се према Правилнику о начину и поступку заснивања радног 

односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу и правилника надлежног министарства.  

Оцена испуњености услова за избор у звање врши се према Правилнику о начину и поступку заснивања 

радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу. 

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. 

 



 

VII   ТАБЕЛА-САЖЕТАК 

 

Поље медицинских наука 

Ред. бр. ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР (ПОНОВНИ ИЗБОР) 

УСЛОВИ ПРЕМА СТАТУТУ ФАКУЛТЕТА Остварено Испуњава услов 

Обавезни услови 

Специјализација из одговарајуће области (важи само за клиничке и уже области наведене у 

статуту) 
ДА ДА 

КМЕ или expert opinion у часопису најмање М52 писаном на једном од великих светских језика КМЕ ДА 

УСЛОВИ ПРЕМА ПРАВИЛНИКУ УНИВЕРЗИТЕТА   

Општи услови Испуњен услов за избор у доцента ДА ДА 

1. ОБАВЕЗНИ ЕЛЕМЕНТИ 

1.1. РЕЗУЛТАТИ НАУЧНОГ РАДА 

Обавезни услови 

1 рад категорије М21, М22 или М23, из научне области за коју се бира, објављен од последњег 

избора у звање 
5 (M23) ДА 

Испуњава услове за ментора докторских дисертација, у складу са стандардом 9. за акредитацију 

студијских програма докторских академских студија на високошколским установама 
ДА ДА 

Оригинално стручно остварење или руковођење или учешће у научном пројекту ДА ДА 

6 радова на научним скуповима. Три из категорије М30 9 / 6 (M34) ДА 

2 рада у часопису Факултета 5 ДА 

Алтернативни 

обавезни услови 

(један од) 

9 радова М20. У 3 водећи аутор. KIF ≥ 10   

14 радова М20. У 4 водећи аутор 14/4 ДА 

8 радова М20. Водећи аутор у 2 категорије М21 или М22   
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10 радова М20. У 3 рада водећи аутор. HCI ≥50   

1.2. РЕЗУЛТАТИ НАСТАВНОГ РАДА И АНГАЖОВАЊЕ У РАЗВОЈУ НАСТАВЕ 

Обавезни услови 

Позитивна оцена педагошког рада на основу оцене факултетске комисије за квалитет наставе 

(обавезна позитивна оцена добијена у студентским анкетама током целокупног протеклог 

изборног периода) уколико има педагошко искуство 
ДА ДА 

Педагошко искуство ДА ДА 

Уџбеник за ужу област за коју се бира (одобрен за интегрисане, специјалистичке или докторске 

студије) или монографија или практикум или збирка задатака или књига (са ISBN) из уже научне 

области за коју се бира- објављено (у обзир се узимају и електронска издања) у периоду од 

избора у наставничко звање и одобреном за интегрисане, специјалистичке или докторске студије, 

за ужу област за коју се бира 

ДА ДА 

Аутор 300 тест питања у бази одобреној за полагање испита из уже научне области 300 ДА 

Алтернативни 

обавезни услови 

(један од) 

Преко 80 часова наставе у току школске године 172 ДА 

Учешће у припреми и руковођење студијским програмом и/или руковођење катедром   

Организација периодичних и перманентних клиничких/лабораторијских састанака или журнал 

клубова 
  

Руковођење радом сарадника у настави, асистената, стажиста, специјализаната ДА ДА 

Руковођење предметом у оквиру уже научне области ДА ДА 

Менторство студентских радова   

Туторство   

1.3. РЕЗУЛАТИ У ОБЕЗБЕЂИВАЊУ НАУЧНО-НАСТАВНОГ ПОДМЛАТКА 

Обавезни услов Учешће у две комисије за оцену пријављене и у једној за оцену завршене докторске дисертације 2/1 ДА 
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Алтернативни 

обавезни услови 

(један од) 

Ментор једне одбрањене дисертације   

Чланство у комисијама за специјалистичке и субспецијалистичке испите ДА ДА 

Чланство у комисијама за усмене докторске испите   

Чланство у комисијама за оцену снаге и дизајна студије   

Учешће у раду Факултетских тела за израду акредитационих докумената   

Учешће у раду комисије за квалитет   

Учешће у раду етичких одбора   

Допринос уређењу сајта Факултета   

ИСПУЊЕН УСЛОВ ЗА ОБАВЕЗНЕ ЕЛЕМЕНТЕ         ДА             НЕ  

2. ИЗБОРНИ ЕЛЕМЕНТИ (Остварене активности у најмање два елемента из најмање две од три различите изборне групе) 

2.1. СТРУЧНО-ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС 

 
Учешће у научним пројектима Министраства просвете, науке и технолошког развоја Републике 

Србије или у међународним научним пројектима 
  

 Аутор или коаутор патента или техничког унапређења   

 
Аутор или коаутор поглавља у националној или међународној монографије из уже научне 

области 
  

 Елаборат о унапређењу наставе   

 Оригинална студија   
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 Рецензирање радова и пројеката ДА ДА 

 Уређивање часописа и публикација   

2.2. ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 

 

Учешћа у комисијама за избор у звање наставника и сарадника ДА ДА 

Чланство у националним или међународним научним или стручним организацијама или 

институцијама од јавног значаја 
  

Учешћа у раду органа и тела факултета и Универзитета ДА ДА 

Израде професионалних експертиза и рецензирању радова и пројеката   

Организација и рувођење локалних, регионалних, националних или интернационалних 

конференција и скупова 
  

Учешће у организацији факултетских курсева КМЕ ДА ДА 

Објављен јеан рад из категорије expert opinion у часопису који издаје Факултет   

2.3. САРАДЊА СА ДРУГИМ ВИСОКОШКОЛСКИМ И/ИЛИ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ  

 

Учешће у комисијама за оцену и одбрану Докторских дисертација на другим факултетима   

Учешће у програмима размене наставника и студената   

Учешће у изради и спровођењу студијских програма заједничких са другим факултетима у земљи   

Учешће у изради и спровођењу студијских програма заједничких са иностраним факултетима   
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Заједнички публиковани радови, монографије или пројекти са другим универзитетима у земљи и 

иностранству 
  

Стручно усавршавање на универзитету/институту у земљи и иностранству (по правилу у трајању 

најмање месец дана) 
  

ИСПУЊЕН УСЛОВ ЗА ИЗБОРНЕ ЕЛЕМЕНТЕ         ДА             НЕ  

 

КАНДИДАТ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ЗА ИЗБОР          ДА             НЕ  

 

 

 


