
Образац  4 

НАЗИВ ФАКУЛТЕТА ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ 

 

 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 ФМН од 24.11.2016 број 01-13873 

2. Датум и место објављивања конкурса: 

Од 30.11.2016, „Послови“ 

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

Један наставник у звање доцента за ужу научну област Дерматовенерологија 

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 Јовановић, редовни професор за ужу научну област Дерматовенерологија 

Медицинског факултета Универзитета у Нишу (изабран 01.12.2013)-председник Комисије 

2. Доц др Гордана Ристић, доцент за ужу научну област Дерматовенерологија Факултета медицинских 

наука Универзитета у Крагујевцу (изабрана 04.02.2015)-члан 

3. Проф др Предраг Чановић, редовни професор за ужу научну област Инфективне болести  Факултета 

медицинских наука Универзитета у Крагујевцу (изабран 22.04.2009)-члан 

5. Пријављени кандидати: 

Доц Др Ана Равић Николић 

II      БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

 

1. Име, име једног родитеља и презиме: 

Ана Будимира Равић Николић 

2. Звање: 

Доцент 

3. Датум и место рођења, адреса: 

16.10.1974, Нови Пазар, Кнеза Милоша 2/12, 34000 Крагујевац 

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

Клинички центар Крагујевац, Центар за Дерматовенерологију, специјалиста дерматовенеролог  

Факултет Медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу, доцент за ужу научну област Дерматовенерологија 

5. Година уписа и завршетка високог образовања, универзитет, факултет, назив студијског програма 

(студијска група), просечна оцена током студија и стечени стручни, односно академски назив:  

Уписана 1993г, завршетак 1999г, Универзитет у Крагујевцу, Медицински факултет Крагујевац, општа 

медицина, просек 9.40, 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: 

1. Упис 2000г, завршетак 2004г,  Универзитет у Београду, Медицински факултет у Београду, област 

Дерматовенерологија, просечна оцена 5 (положила са одличном оценом), стечени академски назив 

специјалиста дерматовенерологије 

2. Упис 1999/2000, завршетак 2002г, Универзитет у Крагујевцу, Медицински факултет у Крагујевцу, 

просечна оцена 5 (одбранила магистарску тезу са одличном оценом, стечени академски назив-

магистар медицинских наука) 

7. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе: 

Избор методе лечења венског улкуса потколенице 

 

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

просечна оцена: 

Универзитет у Крагујевцу, Медицински факултет, година уписа 2006, научна област имунологија, инфекција 

и инфламација 

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

Утицај фотохемотерапије на експресију цитокина у псоријатичном плаку, година одбране 2011 г, стечено 

научно звање- Доктор медицинских наука 

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

задовољавајуће: 

Енглески језик- чита, пише, говори-одлично 
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11. Област, ужа област: 

 Дерматовенерологија 

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): 

1999-2000-Универзитет у Крагујевцу, Медицински факултет, научни сарадник из области 

дерматовенерологија 

2004- , специјалиста дерматовенерологије у Центру за дерматовенерологију, КЦ Крагујевац 

2004-2009- асистент за ужу научну област дерматовенерологија, Медицински факултет Крагујевац 

2009-2012-асистент за ужу научну област дерматовенерологија, Медицински факултет Крагујевац 

2012- , доцент за ужу научну област дерматовенерологија, Факултет медицинских наука у Крагујевцу 

14. Чланство у стручним и научним асоцијацијама: 

1. Члан Лекарске коморе Србије 

2. Члан Српског лекарског друштва 

3. Члан Удружења дерматовенеролога 

 

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): 

 

       а) укупно у ранијем периоду: 3 

1. Ravić-Nikolić A, Milicic V, Ristic G, Jovovic-Dagovic B, Mitrović S. Actinic reticuloid presented as facies    

leonine. Int J Dermatol 2012;51:234-6.   (М 22) IF: 1.342(2012)  

2. Ravić-Nikolić A, Radosavljević G, Jovanović I, Zdravković N, Mitrović S, Pavlović S, Arsenijević N. Systemic 

photochemotherapy decreases the expression of IFN-γ, IL-12p40 and IL-23p19 in psoriatic plaques. Eur J 

Dermatol 2011;21(1): 53-7.    (М 21) IF: 2.526(2011)  

3. Ravic-Nikolic A, Milicic V, Ristic G, Jovovic-Dagovic B. Pyoderma gangrenosum associated with Sjogren 

syndrome. Eur J Dermatol 2009; 19(4): 392-3.    (М 22) IF: 2.251(2009)  

 

б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање: 4 

 

1. Ravic Nikolic A, Djurdjevic P, Mitrovic S, Milicic V, Petrovic D. Atrophoderma of Pasini and Pierini 

assosiated with extramedullary plasmаcytoma. Clin Exp Dermatol 2016;41:837-9.   M 23 IF: 1.315(2015)  

2. A. Ravić-Nikolić, V. Mladenović, S. Mitrović, V. Miličić, A. Djukić, B. Jovović-Dagović, G. Savčić. 

Generalized eruptive xanthomas associated with diabetic dyslipidemia. Eur J Dermatol 2014; 24 (3): 394-5.   

M 22 IF: 1.990(2014)  

3. Ravić-Nikolić A, Jovovic-Dagovic B. Self inflicted ulceration. Int Wound J 2015;12(4):495. doi: 

10.1111/iwj.12114.    М 21 IF: 2.594(2015)  

4. Ristić G, Ravić-Nikolić A. Electrical burns. Int Wound J 2016; 13(5):1024. doi: 10.1111/iwj.12307.                

М 21 IF: 2.594(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 

 

1. Krstić N, Ristić G, Ravić-Nikolić A, Miličić V, Dejanović L, Relić M. Undesired effects caused by long- 

lasting corticosteroid therapy of pemphigus vulgaris-case report. IV Congress of dermatovenerologists of 

Macedonia, Ohrid, 2009; Book of abstracts, 71. М 34  

2. Miličić V, Baskić D, Zdravković N, Ravić-Nikolić A, Arsenijević N. Produkcija azot monoksida u ćelijskim 

kulturama mononuklearnih i polimorfonuklearnih leukocita kod pacijenta sa atopijskim dertmatitisom. XVIII 

Kongres Udruženja dermatovenerologa Srbije sa medjunarodnim učešćem. Beograd, 04- 06 juni 2009; 

Zbornik rezimea, p21. М 34.  
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3.  Krstić N, Ristić G, Ravić A,, Miličić V, Relić M, Jovović B. Uticaj neurostresogenih faktora na perzistiranje i  

recidiviranje promena u psorijatičara (analiza dvogodišnjeg materijala). XVIII Kongres Udruženja  

dermatovenerologa Srbije sa medjunarodnim učešćem. Beograd, 04- 06 juni 2009; Zbornik rezimea, p 25. М 

34  
4.  Krstić N, Ristić G, Ravić A, Miličić V, Jovović B. Dijagnostički i terapijski pristup obolelima od urtikarije na 

našem materijalu. XVIII Kongres Udruženja dermatovenerologa Srbije sa medjunarodnim učešćem. 

Beograd, 04- 06 juni 2009; Zbornik rezimea, p21. М 34 

5. Krstić N, Ristić G, Ravić A, Miličić V, Jovović B. Teške kliničke komplikacije sistemske sklerodermije. 

XVIII  Kongres Udruženja dermatovenerologa Srbije sa medjunarodnim učešćem. Beograd, 04- 06 juni 

2009; Zbornik rezimea, p 37. М 34  

 

б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање: 3 

 

1.  Miličić V, Ravić-Nikolić A, Jovović-Dagović B, Ristić G, Krstić N. Akutna neutrofilna dermatoza (Syndroma 

Sweet)-prikaz slučaja. XIX Kongres Udruženja dermatovenerologa Srbije sa medjunarodnim učešćem. 

Beograd, 13-15 juni 2013; Zbornik rezimea, p 52. М 34 

2. Ravić-Nikolić A, Radosavljević G, Jovanović I, Zdravković N, Mitrović S, Pavlović S, Arsenijević N. 

Uticaj PUVA terapije na ekspresiju interferona gama i interleukina 23 u psorijatičnom plaku. XIX Kongres 

Udruženja dermatovenerologa Srbije sa medjunarodnim učešćem.  Beograd, 13-15 juni 2013; Zbornik rezimea, 

p30. М 34 

3.  Ravić-Nikolić A. Dermatološka oboljenja udružena sa malignitetima. XVIII Beogradski dermatološki dani sa 

međunarodnim učešćem. Beograd, 5-7 novembar 2015; Zbornik rezimea, p11. М 32 

 

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: 9 

 

1. Ravić-Nikolić A, Miličić V, Jovović-Dagović B, Ristić G. Gyrate erythema associated with metastatic tumor 

of gastrointestinal tract. Dermatol Online J 2006 ;12(6): 11. М52 

2. Čanović P, Ravić-Nikolić А. Acute serous meningitis in a patient with erythema infectiosum. Vojnosanit 

Pregl 2006; 63(1): 73-5. M52 

3. Jovović-Dagović B, Ravić-Nikolić A, Miličić V, Ristić G. Bilateral nevus of Ota in a light-skinned woman. 

Dermatol Online J 2007; 13(3): 19. М52  

4. Krstić N, Ristić G, Ravić A, Jovović B, Miličić V, Metiljević S. Teška klinička slika i nepovoljan ishod 

pemphigus vulgarisa. Medicinski časopis 2007; 1:28-33. Časopis nije kategorisan za 2007 god. 

5. Ravic-Nikolic A, Milicic V, Ristic G, Jovovic-Dagovic B, Krstic N. Herpes zoster in a patient with 

rheumatoid arthritis and mixed connective tissue disease. Ser J Exp Clin Res 2008; 9(4): 155-7. М52  

6. Krstić N, Stojiljković M, Stolić R, Ristić G, Ravić-Nikolić A, Miličić V. Etiopatogeneza i kliničke  

karakteristike psorijaze u periodu od 2007do 2009 godine. Medicinski časopis 2009; 2: 13-9. М53  

7. Krstić N, Čanović P, Ravić-Nikolić A, Miličić V. Uloga dermoskopije u dijagnostici malignih melanoma. 

Medicinski časopis 2010;3:21-4. М53  

8. Miličić V, Ravić-Nikolić A, Jovović-Dagović B, Ristić G, and Mitrović S. Generalized granuloma annulare 

presenting as arcuate dermal erythema. Acta dermatoven APA 2010; 19(1): 25-7. M51 

9. Miličić V, Ravić-Nikolić A, Jovović-Dagović B, Mitrović S, Ristić G, Krstić N. Lichen planopilaris- prikaz 

slučaja. Medicinski časopis 2010;2:24-7. М53   

 

 

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

 

1. Miličić V, Ravić-Nikolić A, Jovović-Dagović B, Stojanović S, Mitrović S. Genaralized pustular psoriasis in 

association with squamous cell carcinoma of the hypopharinx. Ser J Exp Clin Res DOI: 10.1515/SJECR-

2016-0088 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: 15 

 

1.Ravić-Nikolić A, Miličić V, Jovović-Dagović B, Ristić G. Urticaria pigmentosa. XII Beogradski dermatološki 

dani, Beograd, novembar 2006; Zbornik rezimea, p47. М64 

2.Miličić V, Ravić-Nikolić A, Jovović-Dagović B, Ristić G. Granuloma annulare disseminatum udružena sa 
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hipertireozom. XII Beogradski dermatološki dani, Beograd, novembar 2006; Zbornik rezimea,  p42. М64 

3.Ristić G, Miličić V, Jovović-Dagović B, Ravić-Nikolić A. Necrobiosis lipoidica diabeticorum kod pacijentkinje 

koja boluje od diabetes mellitusa tip I, Hashimoto tireoiditisa i hypothireosis primaria. XII Beogradski 

dermatološki dani, Beograd, novembar 2006; Zbornik rezimea, p45. М64 

4.Jovović-Dagović B, Ravić-Nikolić A, Ristić G, Miličić V. Bilateralni nevus Ota. XII Beogradski dermatološki 

dani, Beograd, novembar 2006; Zbornik rezime,  p41. М64 

5.Ravić-Nikolić A, Miličić V, Jovović-Dagović B, Ristić G. Paraneoplazijska erupcija udružena sa metastazama 

difuznog karcinoma gastrointestinalnog trakta. XIII Beogradski dermatološki dani, Beograd, novembar 2007; 
Zbornik rezimea, p15. М64 

6.Miličić V, Ravić-Nikolić A, Jovović-Dagović B, Ristić G. Kutana limfoidna hiperplazija. XIII Beogradski 

dermatološki dani, Beograd, novembar 2007; Zbornik rezimea, p17. М64 

7.Ristić G, Miličić V, Jovović-Dagović B, Ravić-Nikolić A. Fotoalergijska reakcija posle privremene tetovaže. 

XIII  Beogradski dermatološki dani, Beograd, novembar 2007; Zbornik rezimea, p14. М64 

8.Jovović-Dagović B, Ravić-Nikolić A, Ristić G, Miličić V. Akralni lentiginozni melanom. XIII Beogradski 

dermatološki dani, Beograd, novembar 2007; Zbornik rezimea, p17. М64 

9.Ravić-Nikolić A, Miličić V, Jovović-Dagović B, Ristić G. Urticaria pigmentosa.34 Oktobarski zdravstveni dani, 

Kragujevac, oktobar 2009; Medicinski časopis 2009; 43(1) Suplement 1: 34. М64 

10.Miličić V, Ravić-Nikolić A, Jovović-Dagović B, Ristić G. Granuloma annulare disseminatum. 34 Oktobarski 

zdravstveni dani, Kragujevac, oktobar 2009;  Medicinski časopis 2009; 43(1) Suplement 1: 35. М64 

11.Jovović-Dagović B, Ravić-Nikolić A, Ristić G, Miličić V, Mitrović S. Maligni melanoma-prikaz slučaja. 35 

Oktobarski zdravstveni dani, Kragujevac, oktobar 2010;Medicinski časopis 2010; 44 (1) Suplement 1: 30. М64 

12.Miličić V, Ravić-Nikolić A, Jovović-Dagović B, Ristić G, Kristić N, Mitrović S. Pseudolymphoma-  prikaz 

slučaja. 35 Oktobarski zdravstveni dani, Kragujevac, oktobar 2010;Medicinski časopis 2010; 44 (1) Suplement 

1: 32. М64 

13.Kristić N, Čanović P, Ravić-Nikolić A, Miličić V. Diferencijalna dijagnoza melanocitnih pigmentnih lezija 

dermatoskopijom. 35 Oktobarski zdravstveni dani, Kragujevac, oktobar 2010; Medicinski časopis 2010; 44 (1) 

Suplement 1: 35. М64 

14.Kristić N, Miličić V, Ravić-Nikolić A, Ristić G, Jovović-Dagović B. Herpes zoster ophtalmicus- prikaz 

slučaja. 35 Oktobarski zdravstveni dani, Kragujevac, oktobar 2010;Medicinski časopis 2010; 44 (1) Suplement 

1: 38. М64 

15.Kristić N, Ravić-Nikolić A, Ristić G, Miličić V, Jovović-Dagović B. Sclerodermia circumscripta (Morphoea)- 
prikaz slučaja. 36 Oktobarski zdravstveni dani, Kragujevac, oktobar 2011;Medicinski časopis 2011;45 

Suplement 1: 40. М64 

 

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

 

1. Ravić-Nikolić A. Kliničke manifestacije primarnog melanoma kože. 40 Oktobarski zdravstveni dani, 

Kragujevac, oktobar 2015; Medicinski časopis 2015;49 Suplement 1:42. М64 

 

1 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 

 

2 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 

 

3 Хетероцитатни индекс: 

 

4 Кумулативни импакт фактор: 

14.612 

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

a) да 

б) не 

Доц др Ана Равић Николић налази се на листи ментора Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу 

6 Руковођење или учешће у научним пројектима: 

Јуниор пројекат, Факултет медицинских наука, Универзитета у Крагујевцу: Утицај фотохемотерапије на 

експресију цитокина у псоријатичном плаку, ЈП 8/07, руководилац пројекта и главни истраживач  

7 Остало: 

 

1. 40 Октобарски здравствени дани, Крагујевац, 2015. Клиничке манифестације примарног меланома 

коже (предавање по позиву). Књига сажетака,42. 

 



 5 

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): 

1. Интегрисане академске студије медицине, наставни предмет: Дерматовенерологија, 2015/2016, фонд часова: 

10 часова предавања, 60 часова практичне наставе  

2.  2.Интегрисане академске студије стоматологије, наставни предмет: Дерматовенерологија, 2015/2016, фонд 

часова: 10 часова предавања, 15 часова практичне наставе 

3.Интегрисане академске студије медицине, наставни предмет: Вештина комуникације, 2015/2016, фонд 

часова: 2 часа предавања, 2 часа семинарски рад 

4.Интегрисане академске студије стоматологије наставни предмет: Вештина комуникације, 2015/2016, фонд 

часова: 2 часа предавања  

5.Основне струковне студије, наставни предмет: Кожне и венеричне болести са негом, 2015/2016, фонд 

часова: 5 часова предавања, 15 часова практичне наставе 

6.Основне струковне студије, наставни предмет: Вештина комуникације са пацијентом, 2015/2016, фонд 

часова: 2 часа предавања 

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 инзештаја Комисије за квалитет 123 часова активне наставе на студијским програмима ИАСМ, 

ИАСС, ОСС 

3. Оцена педагошког рада: 

Позитивна оцена Комисије за квалитет 

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): 

200 тест питања 

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): 

1. Интегрисане академске студије медицине, наставни предмет: Дерматовенерологија, 2015/2016, фонд часова: 

10 часова предавања, 60 часова практичне наставе  

2.Интегрисане академске студије стоматологије, наставни предмет: Дерматовенерологија, 2015/2016, фонд 

часова: 10 часова предавања, 15 часова практичне наставе 

3.Интегрисане академске студије медицине, наставни предмет: Вештина комуникације, 2015/2016, фонд 

часова: 2 часа предавања, 2 часа семинарски рад 

4.Интегрисане академске студије стоматологије наставни предмет: Вештина комуникације, 2015/2016, фонд 

часова: 2 часа предавања  

5.Основне струковне студије, наставни предмет: Кожне и венеричне болести са негом, 2015/2016, фонд 

часова: 5 часова предавања, 15 часова практичне наставе 

6.Основне струковне студије, наставни предмет: Вештина комуникације са пацијентом, 2015/2016, фонд 

часова: 2 часа предавања 

На основу извештаја Комисије за квалитет 123 часова активне наставе на студијским програмима ИАСМ, 

ИАСС, ОСС 

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 
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састанака или журнал клубова: 

 

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

асистената: 

 

12. Обављање секретарских послова на катедри: 

 

13. Руковођење предметом у оквиру уже научне области: 

 

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) 

 

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

наслов дисертације, датум одбране): 

Др Александар Даговић, медицина, Економија канцера-процена обрасца потрошње здравствених услуга и 

утицаја на буџет, Одлуком Већа за медицинске науке Универзитета у Крагујевцу бр IV-03-1071/23 од 

15.11.2016 године 

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: 

Члан комисије за полагање специјалистичког испита из Дерматовенерологије 

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: 

Јуниор пројекат, Факултет медицинских наука, Универзитета у Крагујевцу: Утицај фотохемотерапије на 

експресију цитокина у псоријатичном плаку, ЈП 08/07, руководилац пројекта и главни истраживач 

3. Иноваторство: 

 

4. Уређивање међународних и домаћих научних и стручних часописа: 
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5. Чланство у редакцијама међународних и домаћих научних часописа: 

 

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

и  друго: 

Медицински часопис Српског лекарског друштва, окружна подружница Крагујевац 

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

Члан научног одбора XIX Београдских дерматолошких дана, 3-5.11.2016, Београд 

Члан организационог одбора 40. Октобарских здравствених дана, 2015г 

8. Вођење професионалних (струковних) организација: 

 

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

Члан председништва секције дерматовенеролога Србије, Српског лекарског друштва 

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

манифестација (конференције, конгреси и други научни скупови): 

Члан организационог одбора 40. Октобарских здравствених дана, 2015г 

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: 

КМЕ „Савремене смернице у терапији гениталних брадавица“, Факултет медицинских наука, Универзитета у 

Крагујевцу, одржан дана 19.03.2016, акредитовано од стране Здравственог савета Републике Србије са 3 бода 

за предаваче, евиденциони број А-1-1220/15 од 27.05.2015 (руководилац, предавач, организатор) 

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: 

 

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: 

Члан Комисије за избор наставника у звање доцента за ужу научну област Дерматовенерологија, Факултета 

медицинских наука, Универзитета у Крагујевцу. Одлука Стручног Већа за медицинске науке бр IV-03-537/25 

од 01.10.2014 године 

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

институцијама од јавног значаја и сл.: 

1. Члан Удружења дерматовенеролога Србије 

2. Члан Лекарске комора Србије 

3. Члан Српског лекарског друштва 

7. Чланство у професионалним (струковним) организацијама: 

1. Члан председништва секције дерматовенеролога Србије, Српског лекарског друштва 

2. Члан Удружења дерматовенеролога Србије 

3. Члан Лекарске комора Србије 

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

Члан научног одбора XIX Београдских дерматолошких дана, 3-5.11.2016, Београд  

Члан организационог одбора 40. Октобарских здравствених дана, 2015г 

9. Међународне и националне награде и признања: 
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10. Остало: 

 

 

2.3. САРАДЊА СА ДРУГИМ ВИСОКОШКОЛСКИМ И НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИМ 

ИНСТИТУЦИЈАМА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ 

 

1. Чланство у професионалним (струковним) организацијама: 

1.Члан председништва секције дерматовенеролога Србије, Српског лекарског друштва 

2. Члан Удружења дерматовенеролога Србије 

3. Члан Лекарске комора Србије 

4. 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) 

 

1. ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА ПЕДАГОШКОГ РАДА 

 

Доц. др Aна Равић Николић  је запосленa на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу од 2012. године као 

доцент  за ужу научну област Дерматовенерологија. У наведеном периоду  доц. др Aна Равић Николић је укључена у 

извођење теоријске и практичне наставе из Дерматовенерологије и Вештине комуникације на студијским програмима 

Интегрисаних академским студијама медицине, Интегрисаним академским студијама стоматологије и Основним 

струковним студијама. У свом раду показала је одговорност и савесност у обаваљању обавеза, као и коректно и 

професионално опхођење према колегама и студентима. Практични и теоретски део наставе, адекватно и савремено 

припрема и јасно преноси студентима. Комисија за обезбеђење квалитета Факулета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу дала је позитивно мишљење о њеном педагошком раду.  

 

2. ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА НАУЧНО- ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА 

       

Објављени радови обухватају област дерматовенерологије. Бројне радове је презентовала на домаћим и међународним 

конгресима и објавила у домаћим и страним часописима. Резултати истраживачког рада су приказани у више ауторских и 

коауторских радова, од  којих су најзначајнији  3 рада из категорије М21, 3 рада из категорије М22, 1 рад  из категорије  

М23. Руководилац  је на једном Јуниор пројекту Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу. 

 

3. РЕЗУЛТАТИ У ОБЕЗБЕЂИВАЊУ НАУЧНО-НАСТАВНОГ ПОДМЛАТКА 

 

Доц. др Aна Равић Николић  је члан  комисије за полагање специјалистичког испита из дерматовенерологије. Члан је 

комисије за оцену и одбрану једне докторске дисертације. 

 

4.ОЦЕНА ДОПРИНОСА АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 

 

Доц Др Ана Равић Николић је члан  председништва  дерматовенеролошке секције СЛДа, а као члан организационог и 

научног одбора учествовала је у организацији еминентних научних скупова са међународним учешћем у Србији.  

          

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 избор једног наставника у звање доцента за ужу научну област Дерматовенерологија, пријавио се један 

кандидат, досадашњи наставник, др сци. мед. Ана Равић Николић, доцент. 

Кандидат доц. др Aна Равић Николић  испуњава све услове за избор у звање доцента прописане: 

 

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

2. Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу 

3. Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у  

Крагујевцу, обзиром да има: 

 

- специјализацију из области за коју се бира и научни степен доктора наука из области за коју се бира 

- организацију  једног курса КМЕ на Факултету медицинских наука 

- 7 радова категорије М20 (КIF=14.612) при чему је у 6 први аутор 

-             4 рада категорије М20 које је објавила у току изборног периода  

- 2 радa у часопису Факултета, 

- 1 ЈП на Факултету медицинских наука, Универзитета у Крагујевцу  

- 8 саопштења на скуповима са међународним учешћем и 16 саопштења на домаћим скуповима 

- позитивну оцену педагошког рада на основу оцене факултетске комисије за квалитет 

-             200 тест питања у бази из уже научне области 

- 123 часа активне наставе у оквиру студијских програма ИАСМ, ИАСС и ОСС    

- способност за наставни и педагошки рад  

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 у настави пријављеног кандидата, Доц др Ане Равић Николић.  

 

Комисија закључује да је Доц др Ана Равић Николић у последњем изборном периоду постигла предвиђене 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 поновни избор у звање 

доцента. 

 

Комисија предлаже Наставно научном већу Факултета медицинских наука у Крагујевцу да утврди предлог за поновни 

избор Доц др Ане Равић Николић у звање доцента за ужу научну област Дерматовенерологија. 

 

 

                      ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

 

 

                                                                                                           1.  Проф др Драган Јовановић,  

                                                                          редовни професор за ужу научну област Дерматовенерологија  

                                                              Медицинског факултета Универзитета у Нишу -председник Комисије 

                                                          

                                                          __________________________________________________________________           

 

                                                                                                  2. Доц др Гордана Ристић, 

                                                                    доцент за ужу научну област Дерматовенерологија  

                                                           Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу –члан 

 

                                                       ____________________________________________________________________ 

  

                                                                                           3. Проф др Предраг Чановић, 

                                                                    редовни професор за ужу научну област Инфективне болести   

                                                                  Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу – 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. 

 

 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Поље медицинских наука 

Ред. бр. ДОЦЕНТ (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 KME 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, објављен од последњег избора у 

звање 
4 ДА 

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

4 рада на научним скуповима. 2 из категорије М30 

Σ 24 

8 M30 

16 M60 

ДА 

2 рада у часопису факултета 2 ДА 

Алтернативни 

обавезни услови 

(један од) 

5 радова М20. У једном први аутор. KIF ≥ 4 
7/6 

KIF14.612 
ДА 

8 радова М20. У 2 водећи аутор   

5 радова М20. Водећи аутор у једном категорије М21 или М22 

 
7 М20/5 

  

 

ДА 

5 радова М20. У једном први аутор. HCI ≥ 40   
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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 

има педагошко искуство 

ДА ДА 

Педагошко искуство ДА ДА 

Аутор 200 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 123 ДА 

Учешће у изради квалитетног материјала за наставу (задатака, демонстрационих вежби и слично)   

Организација периодичних и перманентних клиничких/лабораторијских састанака или журнал клубова   

Руковођење радом сарадника у настави, асистената, стажиста, специјализаната   

Руковођење предметом у оквиру уже научне области   

Менторство студентских радова   

Туторство   

1.3. РЕЗУЛАТИ У ОБЕЗБЕЂИВАЊУ НАУЧНО-НАСТАВНОГ ПОДМЛАТКА 

Обавезни 

услови 
Учешће у комисији за оцену једне пријављене или завршене докторске дисертације 

ДА 

1 завршена 
ДА 

Алтернативни 

обавезни услови 

(један од) 

Ментор једне одобрене 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   
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Учешће у раду комисије за квалитет   

Учешће у раду етичких одбора   

Допринос уређењу интернет странице 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 ЈП08/07 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 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 
ДА ДА 
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Учешћа у раду органа и тела факултета и Универзитета   

Израде професионалних експертиза и рецензирању радова и пројеката   

Организација и рувођење локалних, регионалних, националних или интернационалних 

конференција и скупова 
ДА ДА 

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 
  

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  


