
Образац  4 

НАЗИВ ФАКУЛТЕТА ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЕЈВЦУ 

 

 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: 

Одлуком декана од 19.10.2016. бр. 01-11934 

2. Датум и место објављивања конкурса: 

Oгласне новине ПОСЛОВИ, од 26.10.2016. године 

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

Један наставник у звању доцента за ужу научну област Социјална медицина 

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 Сања Коцић, ванредни професор за ужу научну област Социјална медицина Факултета 

медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, (изабрана 25.05.2011. год.), председник 

2.Проф. др Михајло Јаковљевић, ванредни професор за ужу научну област Фармакологија и токсикологија 

Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, (изабран 03.10.2013. год.),  члан 

3.Доц. др Оливера Радуловић, доцент за ужу научну област Социјална медицина Медицинског факултета 

Универзитета у Нишу, (изабрана 04.03.2016. год.),  члан 

 

 

5. Пријављени кандидати: 

Асс. др Снежана Радовановић 

II      БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

 

1. Име, име једног родитеља и презиме:  

Снежана Миодраг Радовановић 

2. Звање: 

Асистент за ужу научну област Социјална медицина 

3. Датум и место рођења, адреса: 

25.03.1971. Крагујевац, Зеленгорска 5, Крагујевац 

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

Институт за јавно здравље Крагујевац, лекар специјалиста социјалне медицине 

Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, асистент за ужу научну област Социјална медицина 

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 1990/91,  завршетак 18.12.1997. Медицински факултет Универзитета у Крагујевцу, медицина, просечна 

оцена 9,00, 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: 

Магистарке студије: упис 1997/98., завршетак 2005. Медицински факултет Универзитета у Крагујевцу, научна 

област Медицина, Магистар медицинских наука 

Специјалистичке студије: упис 2000/01., завршетак 2004. Медицински факултет у Универзитета у Крагујевцу, 

научна област Социјална медицина, оцена: одличан, специјалиста социјалне медицине 

7. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе: 

Магистарска теза: Развој лекарског кадра у Србији од 1950. до 2000. године 

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

просечна оцена: 

Докторскe студије: упис 2007/2008., научна област Медицина, одбранила докторску дисретацију 21.05.2013. 

на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу 

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

Фактори ризика за злоупотребу психоактивних супстанци код младих у Србији, 2013., стечено научно звање: 

доктор медицинских наука 

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

задовољавајуће: 

енглески: чита, пише, говори, са оценом задовољавајуће 

руски језик: чита, пише, говори, са оценом добро 
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11. Област, ужа област: 

Медицина, Социјална медицина 

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): 

академска запослења: 

2001-2005., Медицински факултет Универзитета у Крагујевцу, асистент приправник за ужу научну област 

Социјална медицина 

2005-2010. Медицински факултет Универзитета у Крагујевцу, асистент за ужу научну област Социјална 

медицина 

2010-2013. Медицински факултет Универзитета у Крагујевцу, сарадник у звању асистента за ужу научну 

област Социјална медицина 

2013-2016. Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, сарадник у звању асистента за ужу 

научну област Социјална медицина 

 

неакадемска запослења: 

2000-2004.  Служба за истраживања у здравству, Инстутут за заштиту здравља Крагујевац, доктор медицине 

2004-2005. Одељење социјалне медицине, Институт за заштиту здравља Крагујевац, специјалиста социјалне 

медицине 

2005-2010. Одељење за здравствено васпитање, Инстутут за заштиту здравља Крагујевац, шеф одељења за 

здравствено васпитање 

2010. Институт за јавно здравље Крагујевац, начелник Центра за анализу, планирање и организацију 

здравствене заштите 

14. Чланство у стручним и научним асоцијацијама: 

Члан Лекарске коморе Србије 

Члан Српског лекарског друштва 
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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 

б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање: 5 

 

1.Rančić N, Ignjatović Ristić D, Radovanović S, Kocić S, Radevic S. Sociodemographic and clinical           

characteristics of hospitalized patients after suicide attempt: a twenty-year retrospective study. Med Glas (Zenica) 

2012; 9(2): 350-5. (M23) IF=0,202(2012)   

2. Radovanović S, Vasiljević D, Milosavljević M, Vukomanović Simić I, Radević S, Mihailović N, Kocić S. 

Epidemiology of suicidal behavior: a fifteen–year retrospective study. Central European Journal of Public Health 

2017; 1: pp... doi: 10.21101/cejph. a4306 (М23) IF=0,525(2015) 

3. Vasiljević D, Mihailović N, Radovanović S. Socioeconomic Patterns of Tobacco Use - an Example from the 

Balkans. Frontiers in Pharmacology 2016; 7:372.doi: 10.3389/fphar.2016.00372  (М21) IF=4,418(2015)   

4. Gajović G, Kocić S, Radovanović S, Ilić B, Milosavljević M, Radević S, Ristić Ignjatović D. Satisfaction of 

users in primary health care. Healthmed 2012; 6(12): 4185-4193. (M23)  IF=0,435(2011) 

5. Janicijevic M. K, Kocic S, Radovanović S, Radević S, Mihailjević O, Janicijevic Petrovic M. The efficacy of 

moxifloxacin in patients with bacterial keratitis. Vojnosanitetski pregled doi: 10.2298/VSP160510284J(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 

б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање: 8 

1. Gajović G, Radovanović S, Kocić S, Radević S, Mihailović N, Milovanović N. Customer satisfaction in 

primary health care in Sumadija district. 3rd congress of the social medicine of Serbia with the international 

participation “Health 2020 in Serbia”. Zlatibor, 2015, pp 124.  (М34)  

2. Mihailović N, Vasiljević D, Radovanović S, Kocić S, Radević S, Simić Vukomanović I. The hospitalization 

report - analysis of agreement between referral and final diagnosis. 3rd congress of the social medicine of 

Serbia with the international participation “Health 2020 in Serbia”. Zlatibor, 2015, pp 240-241.                                                                         

(М34) 

3. Đonović N, Kocić S, Radovanović S, Vasiljević D, Milosavljević M, Radević S, Popović P. Nutrition habits 

of pupils and students. 46th  Days of Preventive Medicine International Congress; Nis, Serbia. Booк of 

abstracts, 2012, pp 67. (М34) 

4. Radovanović S, Milić C, Kocić S, Popović P. Epidemiological characteristics of malignant neoplasms at the 

territory of Shumadija district. 42. days of Preventive medicine. XLII International scientific meeting; Nis, 

Serbia, 2008, pp 44-45.  (М34) 

5. Vasiljević D, Kocić S, Radovanović S, Dimoski Z, Đonović N, Milosavljević M, Miahailović N. Eating 

habitis of the student population. First International Congress on Hygiene and Preventive medicine 

“Preventive Medicine as a Pillar or Public Health”; Belgrade, Serbia, 2013, pp 90-91. (М34) 

6. Radovanović S, Vasiljević D, Mihailović N, Đonović N, Vukomanović S. I, Radević S, Kocić S.Prevalenca 

konzumiranja cigareta kod adolescenata u Srbiji i korelacija sa sociodemografskim faktorima- Nacionalno 

istraživanje zdravlja. “Osmi međunarodni kongres ekologija, zdravlje, rad, sport” Banja Luka, 2016, str.314-

320. (М33) 

7. Radovanović S, Kocić S, Vasiljević D, Radević S, Radulović O, Đonović N, Mihailović N, Simić 

Vukomanović I. Characteristics of reproductive health of youth in Serbia. 50th Days of Preventive medicine 

International Congress; Nis, Serbia, 2016, pp 280.  (М34) 

8. Kocić S,Vuletić B, Đokić B, Radovanović S, Mihailović N, Simić I, Radević S, Vasiljević D. Accidental 
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poisoning in children and their prevention. Prvi kongres preventivne pedijatrije Crne Gore sa međunarodnim 

učešćem; Bečići, Crna Gora, 2016. str. 270-271. (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 

б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање: 25 

1. Radovanović S, Milić C, Kocić S. General characteristics of psychoactive substances consumption and 

abuse among high school population. Med Pregl 2010; LXIII (9-10): 616-619.  (M51) 

2. Radovanović S, Kocić S, Šorak M, Milić Č. Attitudes and behaviour of students related to reproductive 

health. Med Pregl 2010; LXIII (11-12): 859-862. (M51) 

3. Gajović G, Radovanović S, Kocić S, Đokić D, Popović P, Radević S. Karakteristike zdravstvenog stanja 

žena na teritoriji Šumadijskog okruga. Zdravstvena zaštita 2011; 3: 33-37.  (M53) 

4. Radovanović M, Radovanović S, Kocić S, Popović P, Radević S, Janićijević S. Zdravstveno stanje dece 

predškolskog uzrasta na teritoriji Šumadijskog okruga. Zdravstvena zaštita 2011; 3: 47-51. (M53) 

5. Milić Č, Kocić S, Radovanović S. Klimatske varijacije – faktor rizika za nastanak suicida. Medicinski 

pregled 2011; LXIV (3-4): 202-205.  (M51) 

6. Brkić D, Kocić S, Radovanović S. Obezbeđenost i korišćenje primarne zdravstvene zaštite odraslog 

stanovništva. Zdravstvena zaštita 2011; 3: 1-6. (M53) 

7. Ignjatović Ž, Radovanović S, Kocić S, Popović P, Radević S, Milosavljević M. Mentalno zdravlje odraslog 

stanovništva  Šumadijskog okruga. Zdravstvena zaštita 2011; 3: 52-57. (M53) 

8. Popović P, Kocić S, Radovanović S, Radević S, Brkić D. Hronične nezarazne bolesti-vodeći uzroci umiranja 

stanovništva Šumadijskog okruga. Zdravstvena zaštita 2011; 5: 32-36. (M53) 

9. Mihailović N, Kocić S, Radovanović S, Popović P, Simić-Vukomanović I, Radević S. Položaj osoba sa 

invaliditetom kroz istoriju. Zdravstvena zaštita 2011; 5: 72-78. (M53) 

10. Radević S, Radovanović S, Kocić S, Popović P, Milosavljević M, Mihailović N. Obezbeđenost i korišćenje 

primarne zdravstvene zaštite žena. Zdravstvena zaštita 2012; 41(5):14-18. (M53)  

11. Kocić S, Radovanović S, Vasiljević D, Milosavljević M, Đordević G, Živanović S. Sex as suicidal risk 

factor. Med Pregl 2012; LXV (9-10): 415-420. (M51) 

12.  Radovanović S, Kocić S, Nićiforović J, Radević S, Vasiljević D, Milosavljević M. Vanbolnički morbiditet 

stanovništva Šumadijskog okruga. Medicinski pregled 2012; LXV(11-12): 516-520. (M51) 

13.  Popović P, Kocić S, Radovanović S, Milosavljević M, Vasiljević D, Mihailović N. Obezbeđenost i 

korišćenje bolničke zdravstvene zaštite Šumadijskog okruga. Zdravstvena zaštita 2012; 41(5):19-26. (M53) 

14.  Kamatović T, Kocić S, Radovanović S, Radević S, Mihailović N. Žene pioniri u stomatologiji. Zdravstvena 

zaštita 2013; 42(1): 37-42. (M53) 

15.  Radovanović S, Kocić S, Radević S, Popović P, Milosavljević M, Vasiljević D. Zadovoljstvo korisnika 

radom službi opšte medicine u zdravstvenim ustanovama Šumadijskog okruga. Zdravstvena zaštita 2013; 

42(4): 1-9. (M53) 

16. Radovanović S, Kocić S, Popović P, Vasiljević D, Milosavljević M, Radević S, Gajević G. Zadovoljstvo 

zaposlenih u zdravstvenim ustanovama Šumadijskog okruga. Zdravstvena zaštita 2014; 43(3): 32-38. (M53) 

17. Bulatović M, Kocić S, Radovanović S. Socijalno-medicinske karakteristike suicida. Zdravstvena zaštita 

2015; 44(3): 29-34. (M53) 

18.  Radević S, Mihailović N, Kocić S, Radovanović S, Milosavljević M, Živanović S, Ristić S. Satisfaction of 

medical staff in primary health care of Sumadija district. Med J (Krag) 2015; 49(1): 7-12.  (M52) 

19.  Kocić S, Vasiljević D, Radovanović S,  Radević S, Simić Vukomanović I, Mihailović N. Possibilities for 

using data from Hospital discharge reports. Serbian Journal of Experimental and Clinical Research 2016. 

DOI:10.1515/SJECR-2016-0023. (M52) 

20. Radovanović S, Vasiljević D, Kocić S, Radević S, Milosavljević M, Mihailović N. The prevalence of 

alcohol consumption by adolescents in Serbia and its correlation with sociodemographic factors –A National 

survey. Serbian Journal of Experimental and Clinical Research 2016;17(3):241-245. DOI:10.1515/SJECR-

2016-0022. (M52) 

21. Vasiljević D, Tomic-Lucic A, Zivanovic S, Milosavljevic M, Radovanović S, Andjelkovic N, Djuric D,  

Veselinovic M. Plasma homocysteine concentrations in patients with Rheumatoid arthritis. Serbian Journal of 

Experimental and Clinical Research  2015; 16(3): 207-211. DOI:10.1515/SJECR-2015-0027 (M52) 

22. Vukomanović Simić I, Kocić S, Radević S, Radovanović S, Vasiljević D, Đorđević V, Dejanović Đukić S. 

The prevalence of physical and psychological abuse and its correlates of depressive and anxiety symptoms in 

students population. Serbian Journal of Experimental and Clinical Research  2016. DOI: 10.1515/SJECR-

2016-0062 (M52) 

23. Dimoski Z, Majstorović B, Kocić S, Radovanović S. Nutritivne navike studenata. Materia Medica 2011; 27 

(2): 310-317. (M53)  

24. Majstorović B, Dimoski Z, Kocić S, Radovanović S. Seksualno ponašanje i percepcija rizika. Materia 
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Medica 2011; 27 (3): 361-367. (M53) 

25. Janićijević K, Janićijević Petrović M, Kocić S, Radovanović S. Traumatic avulsion of the optic nerve. PONS 

Med J 2015; 12(2):75-78. (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 

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

 

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 

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

 

9. Хетероцитатни индекс: 

 

10. Кумулативни импакт фактор: 

5,935 

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

a) да 

б) не 

 

12. Руковођење или учешће у научним пројектима: 

Учесник Јуниор пројекта ФМН у Крагујевцу: 

ЈП 03/15 “Малнутриција код старих  особа са остеопорозом и остеопоротичним преломима кука и 

кичмених пршљенова”  

13. Остало: 
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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: 

„Здравствени информациони систем.“ Предавање одржано 15.11.2016. године, предмет Социјална 

медицина, 10. недеља наставе, друга година, Основне струковне студије, ОСС. 

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): 

Основне струковне студије, наставни предмет: 

• Социјална медицина и здравствено осигурање,  семестар трећи, фонд часова: 30 часова вежби 

годишње. 

• Економика у здрваству, семестар четврти, фонд часова: 30 часова вежби годишње. 

Интегрисане академске студије стоматологије, наставни предмет: 

• Народно здравље, семестар трећи, фонд часова: 14  часова вежби годишње. 

Интегрисане академске студије медицине,  наставни предмет: 

• Социјална медицина, семестар једанаести, фонд часова: 30  часова вежби годишње 

              •             Примарна здравствена заштита (изборни предмет), семестар једанаести, фонд часова:             

30  часова вежби годишње 

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): 

На основу извештаја комисије за квалитет 136 часова активне наставе у оквиру студијских програма ИАСМ, 

ИАСС и ОСС   

3. Оцена педагошког рада: 

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

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): 

 

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

тест питања): 

Аутор је 200 тест питања у бази одобреној за полагање испита из уже научне области 

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): 

Основне струковне студије, наставни предмет: 

• Социјална медицина и здравствено осигурање,  семестар трећи, фонд часова: 30 часова вежби 

годишње. 

• Економика у здрваству, семестар четврти, фонд часова: 30 часова вежби годишње. 

Интегрисане академске студије стоматологије, наставни предмет: 

• Народно здравље, семестар трећи, фонд часова: 14  часова вежби годишње. 

Интегрисане академске студије медицине,  наставни предмет: 

• Социјална медицина, семестар једанаести, фонд часова: 30  часова вежби годишње 

              •             Примарна здравствена заштита (изборни предмет), семестар једанаести, фонд часова: 30  

часова вежби годишње 

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: 
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12. Обављање секретарских послова на катедри: 

 

13. Руковођење предметом у оквиру уже научне области: 

 

14. Менторство студентских радова: 

 

15. Туторство: 

 

16. Остало: 
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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) 

 

4. Учешће у комисијама за одбрану докторских дисертација (име и презиме докторанта, ужа научна област и 

наслов дисертације, датум одбране): 

 

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): 

 

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: 

 

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

одбора: 

 

9. Допринос уређењу интернет странице факултета: 

 

10. Остало: 
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2. ИЗБОРНИ ЕЛЕМЕНТИ 

2.1. СТРУЧНО-ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС 

 

1. Аутор, коаутор елабората или студије: 

 

2. Руковођење или учешће на научним пројектима: 

Учесник Јуниор пројекта ФМН у Крагујевцу: 

ЈП 03/15 “Малнутриција код старих  особа са остеопорозом и остеопоротичним преломима кука и 

кичмених пршљенова” 

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: 

 

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: 

 

13. Израда професионалних експертиза и рецензирање радова и пројеката: 

 

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 Курса континуиране медицинске едукације (КМЕ) под називом  “КВАЛИТЕТ У ЗДРАВСТВУ”, 

одржаног на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу 17. 10. 2015. године 

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

 

18. Остало: 
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2.2. ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 

 

1. Руковођење на факултету и Универзитету: 

 

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

 

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: 

 

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

институцијама од јавног значаја и сл.: 

 

7. Чланство у професионалним (струковним) организацијама: 

Члан Лекарске коморе Србије 

        Члан Српског лекарског друштва 

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: 

Члан Лекарске коморе Србије 

 Члан Српског лекарског друштва 

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: 

 

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 
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IV   АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА 
(на једној страници куцаног текста) 

 

Др сци мед Снежана Радовановић је запослена на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу 

од 2001. године, и то најпре као асистент приправник, 2005. године као асистент, а потом од 2010. године 

као сарадник у звању асистента за ужу научну област Социјална медицина. Учествује у извођењу практичне 

наставе на студијским програмима Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу: Интегрисане 

академске студије медицине, Интегрисане академске студије стоматологије, Основне струковне студије. У 

свом вишегодишњем раду показала је смисао за наставни рад, одговорност и савесност у обављању обавеза 

и коректно и професионално опхођење према колегама и студентима. Комисија за обезбеђење квалитета 

Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу дала је позитивно мишљење о педагошком раду 

кандидата.  

 

Научно-истраживачка активност др сци мед Снежане Радовановић одвија се у више области. Проблематика 

обрађена у радовима односи се на анализу здравственог стања становништва, као и јавно здравствене 

проблеме, са акцентом на факторе ризике за њихов настанак, као и могућност превенције истих. Објавила је 

и радове који се баве задовољством пацијената и другим показатељима квалитета здравствене заштите. 

Учесник је у 1 научноистраживачком пројекату.  
 

Запослена је и у Институту за јавно здравље Крагујевац, као лекар специјалиста социјалне медицине, где 

обавља функцују начелника Центра за анализу, планирање и организацију здравствене заштите.  
 

I      ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 

 

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

Одлуком декана од 19.10.2016. бр. 01-11934 

7. Датум и место објављивања конкурса: 

Oгласне новине ПОСЛОВИ, од 26.10.2016. године 

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

Један наставник у звању доцента за ужу научну област Социјална медицина 

9. 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 Сања Коцић, ванредни професор за ужу научну област Социјална медицина Факултета 

медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, (изабрана 25.05.2011. год.), председник 

2.Проф. др Михајло Јаковљевић, ванредни професор за ужу научну област Фармакологија и токсикологија 

Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, (изабран 03.10.2013. год.),  члан 

3.Доц. др Оливера Радуловић, доцент за ужу научну област Социјална медицина Медицинског факултета 

Универзитета у Нишу, (изабрана 04.03.2016. год.),  члан 

 

10. Пријављени кандидати: 

Маја Калезић 

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) 

 
На конкурс за једног наставника у звању доцент за ужу научну област Социјална медицина,  пријавила су 
се два кандидата, Асс. др Снежана Радовановић и Маја Калезић, диполомирани класични филолог. 
 

Комисија је на основу увида у достављену документацију утврдила да кандидат Маја Калезић није доставила 

потпуну документацију предвиђену расписаним конкурсом. 

Из документације коју је кандидат Маја Калезић приложила, Комисија је утврдила да Кандидат не испуњава 

услове за разматрање предвиђеним чланом 8. Правилника о начину и поступку заснивања радног односа и 

стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу и чланом 165. Статута Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу. 

 

Кандидат Асс. др Снежана Радовановић испуњава све услове прописане: 

 

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

 Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу и 

 Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника 

Универзитета у Крагујевцу, јер: 
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 има специјализацију из одговарајуће области 

 има научни степен доктора медицинских наука из области за коју се бира 

 руководила је и учествовала у организацији континуираних медицинских едукација у организацији 

Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу 

 публиковала је 5 радова категорије М20 (KIF=5,935), при чему је од поменутих радова у 1 први аутор  

 публиковала је 25 радова у часописима националног значаја од којих 4 рада у часопису Факултета (у 1 

први аутор)  

 има 8 радова на научним скуповима у категорији М30 

 учесник је у пројекту Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу 

 аутор је 200 тест питања у базама одобреним за полагање испита из уже научне области 

 члан је Српског лекарског друштва и Лекарске коморе Србије 

 

НАПОМЕНА: Потребно је експлицитно навести да ли или не сваки кандидат појединачно испуњава услове за 

избор у звање. 

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,  др сци мед. Снежане 

Радовановић.  

 

Комисија закључује да др сци мед Снежана Радовановић, испуњава све услове Закона о високом образовању, 

Статута Факултета  медицинских наука Универзитета 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 доцент. 

 

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

Крагујевцу да утврди предлог за избор др сци мед Снежане Радовановић у звање доцент за ужу научну област  

Социјална медицина. 

. 

У Крагујевцу,                                                                                      ПОТПИС ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

 

 

Проф. др Сања Коцић, ванредни професор за ужу научну област 

Социјална медицина Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, председник 

 

 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Проф. др Михајло Јаковљевић, ванредни професор за ужу научну област 

Фармакологија и токсикологија Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, члан 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Доц. др Оливера Радуловић, доцент за ужу научну област  

Социјална медицина Медицинског факултета Универзитета у Нишу, 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. 
ДОЦЕНТ (ПРВИ ИЗБОР) 

Др сци мед Снежана Радовановић 

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 

Научни назив доктора наука за научну област за коју се 

бира, стечен на акредитованом универзитету и 

акредитованом студијском програму у земљи или 

диплома доктора наука стечена у иностранству, 

призната у складу са Законом о високом образовању 

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 
5 Да 

3 рада на научним скуповима. 1 из категорије М30 8 М30 Да 

1 рад у часопису факултета (први аутор) 
1 Да 

Алтернативни 

обавезни услови 

(један од) 

3 рада М20. У једном први аутор. KIF2 ≥ 3 5/1 KIF 5,935 Да 

6 радова М20. У 2 први аутор   

4 рада М20. Први аутор у једном категорије М21 или 

М22  
  

5 радова М20. У једном први аутор. HCI≥ 30   
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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 кандидат има педагошко искуство 

Да Да 

Позитивна оцена приступног предавање из уже научне 

области за коју се бира (уколико кандидат нема 

педагошко искуство) 
Да Да 

Аутор 100 тест питања у бази одобреној за полагање 

испита из уже научне области 
200 

 

Да 

Алтернативни 

обавезни услови 

(један од) 

Преко 80 часова наставе у току школске године 136 
 

Да 

Учешће у изради квалитетног материјала за наставу 

(задатака, демонстрационих вежби и слично) 
  

Активно учешће у раду периодичних и перманентних 

клиничких/лабораторијских састанака или журнал 

клубова 

  

Руковођење радом демонстратора (фацилитатора), 

сарадника у настави, стажиста, специјализаната. 

Секретарски послови на катедри 

  

Менторство студентских радова   

Туторство   

1.3. РЕЗУЛАТИ У ОБЕЗБЕЂИВАЊУ НАУЧНО-НАСТАВНОГ ПОДМЛАТКА 

Обавезни услови 

   

   

Алтернативни 

обавезни услови 
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(један од) 
   

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 ЈП 03/15 Да 

 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   

 Рецензирање радова и пројеката   

 Уређивање часописа и публикација   

2.2. ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 

 

Учешћа у комисијама за избор у звање наставника и 

сарадника 
  

Чланство у националним или међународним научним 

или стручним организацијама или институцијама од 

јавног значаја 
Да  Да 

Учешћа у раду органа и тела факултета и Универзитета   

Израде професионалних експертиза и рецензирању 

радова и пројеката 
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Организација и рувођење локалних, регионалних, 

националних или интернационалних конференција и 

скупова 

  

Учешће у организацији факултетских курсева КМЕ 1 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 

  

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  

 


