
 

 

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: 

Одлука Декана Факултета  медицинских наука, Универзитета у Крагујевцу, о расписивању конкурса, број 01 - 11934   

од  19.10.2016.године    

2. Датум и место објављивања конкурса: 

Огласне 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 професора струковних студија 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: 

- проф. др Предраг Чановић, редовни професор за ужу научну област Инфективне болести Факултета 

медицинских наука у Крагујевцу (изабран 22.04. 2009.), председник 

- проф. др Зоран Тодоровић, ванредни професор за ужу научну област Инфективне болести Факултета 

медиципских наука у Крагујевцу (изабран 07.10. 2015.), члан 

- проф. др Драган Делић, редовни профссор за ужу научну област Инфсктивне болести Медицинског факултета 

у Београду (изабран 05.06. 2008.), члан 

5. Пријављени кандидати: 

Проф.др Љиљана Нешић  

II      БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

 

1. Име, име једног родитеља и презиме: 

Љиљана, Љубинко, Нешић    

2. Звање: 

Ванредни професор за ужу научну област Инфективне болести, Факултетa Медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу 

3. Датум и место рођења, адреса: 

20.12. 1953. год, Крагујевац , Србија. 

Садашња адреса : Ул. Казимира Вељковића 58; 34 000 Крагујевац ,Србија 

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

- Факултет Медицинских наука Универзитета у Крагујевацу, ванредни професор за ужу научну област Инфективне 

болести, од 06.02.2012 године, Факултет Медицинских наука  у  Крагујевацу. 

- Клинички центар Крагујевац, Клиника за инфективне болести, Одељење за инфекције респираторног тракта и 

ЦНС-а  

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 1972/73.године , завршетак 1977.године, Универзитет у Београду, Медицински факултет; просечна оцена 7,70; 

стечени академски назив: 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: 

- Специјалистичке студије: уписала 1981.године,завршила 1984. године, Универзитет у Београду, Медицински 

факултет; одличан успех; стечени стручни назив: специјалиста из заразних болести. 

- магистарске студије: 1983-1997.године, Универзитет у Београду, Медицински факултет; научна област “Јавно 

здравство и епидемиологија“; стечени академски назив: магистар медицинских наука из области неуронаука. 

7. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе: 

Поремећај нивоа свести у току акутног вирусног енцефалитиса и његов однос према току и исходу болести 

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

оцена: 
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Универзитет у Крагујевцу, Медицински факултет.1999. године одбранила докторску дисертацију 

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

Фактори ризика и диспозиције у настанку инфекција централног нервног система, 1999. године, доктор 

медицинских наука 

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

енглески језик: чита, пише, говори, и служи се у струци,задовољавајуће. 

11. Област, ужа област: 

Област: медицина; 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): 

-  

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: 2 

1. 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 

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 

 

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

 

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 : 3 

1. LJ. Nesic, M. Sasic, Z. Todorovic, O. Gajovic, P. Canovic. Disturbance of the consciousness during acute virus 

encefalitis and its relation toward course and final result of the disease. 8
th
 International Congress on Infectious 

Diseases, Boston Massachusetts, USA May  15-18, 1998., p. 28. M34 

2. 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 
3. 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. M34 
4. O. Gajović, P.Čanović, Z. Todorović, LJ. Nešić, Ž. Mijailović, V. Ninković. Bolničke pneumonije u jedinici 

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

M34 
5. Љ. Нешић. Жаришне инфекције можданог паренхима узроковане бактеријама- церебритис. XVI конгрес 

лекара Србије са међународним учешћем, Зборник радова, Београд, 2008. M34 

 

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

 

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

(број):стране од-до): 

a) укупно у ранијем периоду : 13 

1. Ž. Mijailović, P. Čanović, O. Gajović, Z. Todorović, LJ. Nešić. Faktori rizika za nastanak hepatitis C virusne infekcije. 
Med Pregl 2003; LVI (11-12): 511-515 

2. P. Čanović, Z. Todorović, O. Gajović, LJ. Nešić, Ž. Mijailović. Pseudomembranozni kolitis u toku antibiotske terapije. 

Med Pregl 2003; LVI (7-8): 381-383 

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

časopis 2005; 39 (1): 53-55. M53 

4. Z. Todorović, P. Čanović, LJ. Nešić, O. Gajović. Ptičji grip i opasnost od pandemije. Medicinski časopis 2006; 40 

(3): 47-51. М53 

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

Pregl 2006; LIX (7-8): 365-368 М51 

6. Ž. Mijailović, O. Gajović, LJ. Nešić, P. Čanović. Savremena terapija HBeAg negativnog hroničnog hepatitisa B.  

Medicinski časopis 2006; (1-2): 59-63 М53 

7. P. Čanović, O. Gajović, LJ. Nešić, Ž. Mijailović, D. Čanović. Savremeni pristup terapiji različitih formi Lajmske 

bolesti. Medicinski casopis, 2006; (1-2): 64-67 М53 

8. 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 

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

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

10. 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 

11. LJ. Nešić, P. Čanović, Ž. Mijailović, J. Đoković. Faktori rizlka i dispozicije za nastanak infekcija nervnog sistema. 

Med Pregl. 2009; LXII (9-10): 461-467. M51 

12. O. Gajović, Z. Todorović, LJ. Nešić, Z Lazić. Lajmska bolest – dijagnostičke teškoće u interpretaciji seroloških 

rezultata. Med Pregl 2010; LXIII (11-12): 839-843 M51 

13. 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 

 

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

 

1. J. Gavrilović, P. Čanović, O. Gajović, LJ. Nešić , Ž. Mijailović, Z. Todorović, J. Đoković. Streptokokni toksični šok 

sindrom. Med. čas. 2012; 46(1): 47-52 M53 

2. LJ. Nešić, B. Popovska-Jovičić, I. Raković, S. Petrović, D. Todorović, Ž. Mijailović. Encefalopatija kod infekcije 

virusom influence A podtip H1N1. Ser J Exp Clin Res 2016; 17 (1): 71-75 M52 

3. O. Gajović, M. Stanojević-Pirković, B. Popovski-Jovičić, LJ. Nešić, Ž. Mijailović, I. Čekerevac, R. Suša, J. Gavrilović, 

Life-threatening P. Falciparium Malaria in patient after visiting Angola – Case Report, SJECR, doi: 10.1515/SJECR-

2016-0039 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: 

 

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

a) да 

б) не 
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12. Руковођење или учешће у научним пројектима: 

 

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): 

 

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. P. Петровић, 3. 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, ИСБН 86-82477-60-2, CIP 616.9 (075.8) (079.1), 2002. године. 

2. Љ. Нешић. "Ризик за настанак инфекција нервног система". Медицински факултет у Крагујевцу. 

Монографија. ISBN 86-7760-002-2, CIP 616831-022.1, 2005. године. 

3. P. Петровић, Љ. Нешић и др. "Збирка тест питања из инфективта болести", 2. издање, 

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

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

4. Група аутора (Љ. Нешић). Неуроиауке-у сусрет новом мшенијуму. Универзитетски уџбеник за 

докторске студије. Медицински факултет у Крагујевцу, 2006., ISBN 86-7760-004-3, COBISS. СР-ИД 

131881228.311-338. 

5. Љ. Нешић и др. "Хитиа стања у медицша". Уредник: проф. др М. Поскурица. Медицински факултет 

у Крагујевцу, универзитетски уџбеник, Поглавље: "Акутне инфективне дијареје", стр. 709-719, ISBN 

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

6. М. Поскурица, Љ. Нешић и др. "Тест питања узуџбенике 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. 

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

 

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): 
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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: 

 

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): 

 

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: 

 

 

2. ИЗБОРНИ ЕЛЕМЕНТИ 

2.1. СТРУЧНО-ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС 

 

1. Аутор, коаутор елабората или студије: 

 

2. Руковођење или учешће на научним пројектима: 

 

3. Иноваторство: 
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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: 

 

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: 

 

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): 
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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) 

 

ОЦЕНА  ПЕДАГОШКЕ СПОСОБНОСТИ И ДОПРИНОСА У НАСТАВИ 

 

 Кандидат ванредни професор др Љиљана Нешић запослена је на Факултету Медицинских наука у 

Крагујевцу као ванредни професор, специјалиста из области инфективних болести.  

Још од избора за асистента приправника, а затим  као асистент, доцент и ванредни професор са пуно успеха 

марљиво и савесно водила је практични и теоријски део наставе, преносећи студентима своје стручно искуство у 

пракси.  

 

ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА 

 

 Објављени радови обухватају област заразних болести. Презентовала је своје радове на домаћим и 

међународним конгресима, и објављивала у домаћим и страним часописима. Резултати истраживачког рада 

приказани су у виду више ауторских или коауторских радова.  

Кандидат је и аутор више уџбеника из релевантне области намењеним студентима медицине и струковних студија. 

 

  

 

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 професора струковних студија за ужу  научну област 

Инфективне олести који је објављен у листу „Послови“од 26.10.2016. године  пријавио се један кандидат: др 

Љиљана Нешић. 

Кандидат др Љиљана Нешић 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 

- има научни назив доктора наука за научну област за коју се бира 

 

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, др Љиљане Нешић.  

 

Комисија закључује да др Љиљана Нешић, 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  професора струковних студија за ужу научну област 

Инфективне болести. 

 

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

утврди предлог за избор др Љиљану Нешић у звање професора струковних студија 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. 
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VII   ТАБЕЛА-САЖЕТАК 

Поље медицинских наука 

ПРОФЕСОР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

УСЛОВИ ПРЕМА СТАТУТУ ФАКУЛТЕТА Остварено 
Испуњава 

услов 

Обавезни 

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 

Специјализација из одговарајуће области (важи само за клиничке и 

уже области наведене у статуту) 
ДА ДА 

ИСПУЊЕН УСЛОВ ЗА ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ         ДА             НЕ  

 

1.1. РЕЗУЛТАТИ НАУЧНОГ РАДА (из научне области за коју се бира) 

Радови категорије М10   

Радови категорије М20  2 

Радови категорије М30  5 

Радови категорије М40   

Радови категорије М50  16 

Радови категорије М60  

1.2. РЕЗУЛТАТИ НАСТАВНОГ РАДА И АНГАЖОВАЊЕ У РАЗВОЈУ НАСТАВЕ 

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

(позитивна оцена добијена у студентским анкетама током целокупног протеклог изборног периода) 

уколико кандидат има педагошко искуство 
ДА 

Позитивна оцена приступног предавање из уже научне области за коју се бира (уколико кандидат 

нема педагошко искуство) 
 

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

Број часова наставе у току школске године  

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  
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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 
ДА 

2.1. СТРУЧНО-ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС 

Учешће у 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  

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 
 

Учешћа у раду органа и тела факултета и Универзитета  

Израде професионалних експертиза и рецензирању радова и пројеката  

1.3. РЕЗУЛАТИ У ОБЕЗБЕЂИВАЊУ НАУЧНО-НАСТАВНОГ ПОДМЛАТКА 

Ментор одбрањених докторских дисертације  

Чланство у комисијама за специјалистичке и субспецијалистичке испите  

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  



 

 13 

Организација и рувођење локалних, регионалних, националних или интернационалних конференција и 

скупова 
 

Учешће у организацији факултетских курсева КМЕ  

Објављен 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) 
 

 

 

 


