
 

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ 

ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ 

 

Комисија за припрему извештаја у саставу: 

1. Проф. др Небојша Здравковић, ванредни професор за ужу научну област 

Медицинска статистика и информатика Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу, председник 

2. Проф. др Предраг Чановић, рeдовни професор за ужу научну област Инфективне 

болести Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, члан 

3. Проф. др Биљана Миличић, ванредни професор за ужу научну област Медицинска 

статистика и информатика Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, 

члан 

 

изабрана одлуком Наставно-научног већа Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу броj 01-10012/6-1 од 28.09.2016. године, размотрила је пријаве на конкурс за 

избор сарадника у звању асистента за ужу научну област Медицинска статистика и 

информатика расписан у огласним новинама „Послови“ од 28.09.2016. године. 

 

На основу увида у конкурсну документацију, Комисија доноси следећи  

 

И З В Е Ш Т А Ј 
 

На расписани конкурс за избор сарадника у звању асистента пријавила су се два 

кандидата: 

1. Владислава Стојић 

2. Горан Бабић 

 

Од пријављенa два кандидата један кандидат не испуњава услове за избор 

предвиђене Законом о високом образовању и Статутом Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу, и то:  

1. кандидат Горан Бабић нема објављен најмање један рад у целини у стручном или 

научном часопису са рецензијом као први аутор 

 

 

 

 

 



 КАНДИДАТ 1: Владислава Стојић 

 

1. Биографски подаци 

Владислава Стојић, мастер економиста, рођена је 08.02.1987. године у Ужицу. Завршила је 

средњу економску школу у Ужицу. Основне академске студије уписала је школске 

2006/07. године на Економском факултету Универзитета у Крагујевцу, смер 

Рачуноводство и пословне финансије. Школске 2011/12. године завршила је основне 

студије са просечном оценом 8.15. Мастер студије завршила је у децембру 2013. године са 

просечном оценом 9.60. Докторске студије на Економском факултету Универзитета у 

Крагујевцу уписала је у децембру 2013. године на смеру Управљање пословањем, а 2015. 

године је прешла на смер Макроекономија. Од јула 2012. до јануара 2013. године радила је 

у Дому здравља Крагујевац као референт финансијске оперативе. Од јануара 2013. године 

до октобра 2014. године радила је у филијали Агенције за приватизацију у Крагујевцу као 

самостални стручни сарадник. Од октобра 2014. године ради као сарадник у настави на 

катедри за медицинску статистику и информатику Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу. 

 

2. Подаци о објављеним радовима 

2.1.Монографије, монографске студије, тематски зборници, лескикографске и 

картографске публикације међународног значаја (категорија M10)  

2.1.1. Нема 

 

2.2.Радови објављени у научним часописима међународног значаја (категорија М20)  

2.2.1. Нема 

 

2.3.Зборници међународних научних скупова (категорија М30)  

2.3.1. Djorovic S, Filipovic N, Stojic V, Velicki L. Computational Simulation of Blood 

Flow in a DeBakey Type I Aortic Dissection, BIBE2015, 15th IEEE International 

Conference on BioInformatics and BioEngineering, November 02-04, 2015, 

Belgrade, Serbia. M33 (1 бод) 

 

2.4.Националне монографије, тематски зборници, лексикографске и картографске 

публикације националног значаја; научни преводи и критичка издања грађе, 

библиографске публикације (категорија М40) 

2.4.1. Нема 

 

2.5.Часописи националног значаја (категорија М50) 

2.5.1. Bogdanovic V, Bozic I, Gavrovska A, Stojic V, Jakovljevic V. 

Phonocardiography-based Mitral Valve Prolapse Detection Using Artificial 

Neural Network. Serbian Journal of Experimental and Clinical Research. 2013; 

14(3):113-120. M52 (1,5 бод) 

2.5.2. Stojic V, Saveljic I, Milosevic Z, Nikolic D, Exarchos T, Filipovic N. Modeling 

of patient-specific three semi-circular canal. Journal of the Serbian Society for 

Computational Mechanics. 2016; 10(2):1-10. M52 (1,5 бод) 



2.5.3. Zdravkovic N, Rosic M, Jankovic N, Stojic V, Zdravkovic N. Modelling of creep 

(relaxation) of urinary bladder. Serbian Journal of Experimental and Clinical 

Research. 2016 doi: 10.515/SJECR-2016-0067. M52 (1,5 бод) 

 

2.6.Зборници скупова националног значаја категорија (М60) 

2.6.1. Нема 

 

2.7.Магистарске и докторске тезе (категорија М70) 

2.7.1. Нема 

 

2.8.Техничка и развојна решења (категорија М80) 

2.8.1. Нема 

 

2.9.Патенти, ауторске изложбе, тестови (категорија М90) 

2.9.1. Нема 

 

3. Преглед и мишљење о досадашњем научном и педагошком раду кандидата 

Кандитат Владислава Стојић има педагошко искуство у трајању од две године на 

Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу. Од 2014. године запослена је 

као сарадник у настави на катедри медицинску статистику и информатику. Учесник је на 

пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 

''Примена биомедицинског инжењеринга у преклиничкој и клиничкој пракси'' ИИИ 41007. 

На Економском факултету Универзитета у Београду одслушала је курсеве ''Примена 

програма СПСС у анализи података'' и ''Статистички софтвер СПСС (пословни ниво)''. 

Поседује сертификат о знању енглеског језика. Била је учесник многих радионица у 

организацији Београдске отворене школе. Oбјавила је три рада у часописима ранга М52, од 

којих два у часопису Serbian Journal of Experimental and Clinical Research и један у 

часопису Journal of the Serbian Society for Computational Mechanics где је и први аутор. 

Такође је публиковала један рад на међународној конференцији који носи 1 бод. Укупно 

има 5,5 бодова. Учествује у извођењу наставе на Факултету медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу из три предмета на интегрисаним академским студијама 

стоматологије, фармације и медицине. 

     

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

образовању Статутом Факултета медицинских наука 

Кандидат Владислава Стојић, испуњава све остале услове за избор сарадника у звању 

асистента предвиђене Законом о високом образовању и Статутом Факултета медицинских 

наука Универзитета у Крагујевцу: има просечну оцену већу од осам и студент је 

Академских докторских студија, има смисао за наставни рад (педагошко искуство), 

објављен један рад у целини у стручном или научном часопису са рецензијом као први 

аутор. 

 



КАНДИДАТ 2: Горан Бабић 

 

1. Биографски подаци 

Горан Бабић, мастер инжењер менаџмента, рођен је 24.04.1991. године у Београду. 

Завршио је Прву економску школу у Београду. Основне струковне студије уписао је 2010. 

године на Београдској пословној школи-Висока школа струковних студија, а завршио је 

2013. године. Основне академске студије уписао је 2013. године на Факултету за пословно 

индустријски менаџмент универзитета Унион. Школске 2015/16. године завршио је 

основне студије. Мастер студије завршио је 2015. године на Техничком факултету 

Универзитета у Београду. Докторске академске студије на Техничком факултету 

Универзитета у Београду уписао је 2015. године. 

2. Подаци о објављеним радовима 

2.1.Монографије, монографске студије, тематски зборници, лескикографске и 

картографске публикације међународног значаја (категорија M10)  

2.1.1. Нема 

 

2.2.Радови објављени у научним часописима међународног значаја (категорија М20)  

2.2.1. Нема 

 

2.3.Зборници међународних научних скупова (категорија М30)  

2.3.1. Бабић Г. Управљање временом – неопходна вештина менаџера. International 

May Conference on Strategic Management– IMKSM 2013, 24-26 Маy 2013, Бор, 

Србија, 1110-1120. М33 (1 бод) 

2.3.2. Бабић Г. Однос и интеракција предузетништва и менаџмента. International 

May Conference on Strategic Management– IMKSM 2014, 23-25 Маy 2014, Бор, 

Србија, 751-757. М33 (1 бод) 

2.3.3. Babic G. Investigation of methods and ways learning achieved results. 

International May Conference on Strategic Management – IMKSM 2015, 29-31 

Маy 2015, Бор, Србија 1026-1032. М33 (1 бод) 

2.3.4. Babic G. Selection optimal offers for the implementation of the project. 

International May Conference on Strategic Management – IMKSM 2015, 29-31 

Маy 2015, Бор, Србија, 1033. М34 (0,5 бодoва) 

 

2.4.Националне монографије, тематски зборници, лексикографске и картографске 

публикације националног значаја; научни преводи и критичка издања грађе, 

библиографске публикације (категорија М40) 

2.4.1. Нема 

 

2.5.Часописи националног значаја (категорија М50) 

2.5.1. Нема 

 

2.6.Зборници скупова националног значаја категорија (М60) 



2.6.1. Бабић Г. Финансијска анализа и Z-тест. Осма Мајска конференција о 

стратегијском менаџменту – МКСМ2012, 25-27. мај 2012, Бор, Србија 1186-

1194. М63 (1 бод) 

 

2.7.Магистарске и докторске тезе (категорија М70) 

2.7.1. Нема 

 

2.8.Техничка и развојна решења (категорија М80) 

2.8.1. Нема 

 

2.9.Патенти, ауторске изложбе, тестови (категорија М90) 

2.9.1. Нема 

 

3. Преглед и мишљење о досадашњем научном и педагошком раду кандидата 

 

     

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

образовању Статутом Факултета медицинских наука 

Кандидат Горан Бабић нема објављен најмање један рад у целини у стручном или научном 

часопису са рецензијом као први аутор и не испуњава услове за избор сарадника у звању 

асистента предвиђене Законом о високом образовању и Статутом Факултета медицинских 

наука у Универзитета Крагујевцу. 



ЗАКЉУЧАК 

 

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

високом образовању и Статуту Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, 

од пријављена два  кандидата, кандидат Владислава Стојић испуњава услове за избор 

сарадника у настави у звању асистента. 

На основу конкурсне документације пријављених кандидата, Комисија предлаже 

Наставно-научном већу Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу да за 

сарадника у звању асистента за ужу научну област Медицинска статистика и информатика 

изабере Владиславу Стојић досадашњег сарадника у настави, јер испуњава све Законом и 

Статутом предвиђене услове. 

 

 

 

 

    

 

      ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ   

      

 

 

1. Проф. др Небојша Здравковић, ванредни 

професор за ужу научну област Медицинска 

статистика и информатика Факултета медицинских 

наука Универзитета у Крагујевцу, председник 

 

             

 

 

2. Проф. др Предраг Чановић, рeдовни професор 

за ужу научну област Инфективне болести 

Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу, члан    

 

             

 

 

3. Доц. др Биљана Миличић, ванредни професор за 

ужу научну област Медицинска статистика и 

информатика Стоматолошког факултета 

Универзитета у Београду, члан 

    

             

 

 



Упоредна табела пријављених кандидата 

 

Име и презиме Владислава Стојић Горан Бабић 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

Просечна оцена 8,15 10,00 

Уписане академске 

докторске студије  
Да Да 

Смисао за наставни 

рад (педагошко 

искуство) 

Да Не 

Објављен најмање 

један рад у целини 

у стручном или 

научном часопису 

са рецензијом као 

први аутор 

Да Не 

Завршену 

одговарајућу 

спецјализацију (за 

поједине предмете 

дефинисане 

Статутом) 

/ / 

Испуњени законски 

услови 
Да Не 

Одбрањена 

докторска теза 
Не Не 

Положен усмени 

докторантски 

испит/ одбрањен  

магистарски рад 

Не Не 

Број бодова на 

основу објављених 

радова 

5,5 4,5 

 Дужина студирања 5 година 5 година 

Уже научно 

подручје 
Макроекономија 

Инжењерски 

менаџмент 

Остало   

 

 


