
 

Наставно-научном већу  

Факултета медицинских наука  

Универзитета у Крагујевцу 

 
 

(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 Универзитет у Крагујевцу број 01-1908 од 20.02.2017. године 
2. Датум и место објављивања конкурса: 

Лист “Послови” , број 715, од 01.03.2017. године 

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

Jедан сарадник у звању асистента за ужу научну област Интерна медицина  

4. Састав комисије са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назива уже научне области за коју је изабран у 

звање и установа у којој је члан комисије запослен: 

1. проф. др Горан Давидовић, ванредни професор за ужу научну област Интерна медицина Факултета медицинских 

наука у Универзитета Крагујевцу  

2. проф. др Виолета Ирић-Ћупић, ванредни професор за ужу научну област Интерна медицина Факултета медицинских 

наука Универзитета у Крагујевцу  

3. доц. др Милан Радовановић, доцент за ужу научну област Интерна медицина Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу  
5. Пријављени кандидати: 

       асист. др Рада Вучић 

II      БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

 

1. Име, име једног родитеља и презиме: 

        Рада, Миленко, Вучић 

2. Датум и место рођења:  

       23.01.1979. године, Крагујевац, Мостарска бр 25/а 

3. Година уписа и завршетка високог образовања, универзитет, факултет, назив студијског програма (студијска група), 

просечна оцена током студија и стечени стручни, односно академски назив:  

Упис 1998/1999. школске године, завршетак 17.09.2004. године, Медицински факултет Универзитет у Крагујевцу,  

просечна оцена 9.17, доктор медицине  

4. Година уписа докторских академских студија, универзитет, факултет,  научна област: 

 Упис 2006/2007. школске године, завршетак 19.11.2014. године, Факултет медицинских наука, Универзитет у 

Крагујевцу,  научна област медицина, смер Клиничка и експериментална Интерна медицина  

5. Година студија (статус на докторским академским студијама):   

         Доктор медицинских наука 

6. Датум полагања усменог докторског испита и оцена: 

        Мај 2009. године, оцена 10 

7. Наслов докторске дисертације, датум пријаве и одбране и стечено научно звање: 

         Наслов: Прогностички значај NT-proBNP у пацијената са акутним инфарктом миокарда без срчане декомпензације, 

тема   пријављена 19.11.2011. године, одбрањена 19.11.2014. године, стечено научно звање доктор медицинских наука 

8. 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: упис 2008/2009. школске године, завршетак 30.05.2012. Године, Факултет медицинских наука, 

Универзитет у Крагујевцу, студијски програм: постдипломске специјалистичке студије, оцена одличан, научна област 

Интерна Медицина, стечени академски назив специјалиста интерне медицине 

9. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе: 

         

10. Педагошко искуство: 

Од 2011. - 2013. године сарадник у настави на предмету Интерна медицина, Факултет медицинских наука, Универзитет у 

Крагујевцу 

Од 2013. - 2014. године сарадник у настави на предмету Интерна медицина, Факултет медицинских наука, Универзитет у 

Крагујевцу 

Од 2014. године - сарадник у звању асистента на предмету Интерна Медицина, Факултет медицинских наука, 

Универзитет у Крагујевцу 
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III ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ 

РЕЗУЛТАТИ НАУЧНОГ РАДА 

 

1. Остварени резултати кандидата категорије 20 (аутор(и), наслов рада, часопис, година издавања, волумен (број):стране 

од-до): 

 

Elevation of troponin values in differential diagnosis of chest pain in view of pulmonary thromboembolism 

 

a) укупно у ранијем периоду : 6 

1. Mladenović V, Zdravković V, Jović M, Vuĉić R, Irić-Ćupić V, Rosić M. Influence of admission plasma glucose level on 

short- and long-term prognosis in patients with ST-segment elevation myocardial infarction. Vojnosanit Pregl. 

2010;67(4):291-295.  M23 IF 0.199 (2010) 

2. Zdravkovic V, Vucic R, Lazic Z, Iric-Cupic V, Jovic M, Davidovic G, Zdravkovic N. Two different ischaemic heart 

entities with the same clinical presentation.  Post Kardiol Interw 2011; 7, 3 (25): 265–269  M23 IF 0.215 (2011) 

3. Vuĉić R, Knežević S, Lazić Z, Andrejić O, Dinĉić D, Irić-Ćupić V, Zdravković V. Elevation of troponin values in 

differential diagnosis of chest pain in view of pulmonary thromboembolism. Vojnosanit Pregl. 2012; 69 (10): 913-916. 

M23 IF 0.210 (2012) 

4. Simić I, Zdravković V,Vuĉić R, Miloradović V, Jagić N, Irić-Ćupić V, Ignjatović V, Petrović M. Fractional flow reserve 

in patients with intermediate values of Duke treadmill score and borderline coronary lesions.. Arch. Biol. Sci. 2013; 65 

(4): 1285-1292. M23 IF 0.607 (2013) 

5. Simić I, Zdravković V, Davidović G, Irić-Ćupić V, Vuĉić R, Tasić M, Ignjatović V. Fractional flow reserve of 

intermediate lesions on collateral donor coronary arteries after myocardial infarction. Arch. Biol. Sci. 2013; 65(2):571-

576. M23 IF 0.607 (2013) 

6. Simic I, Iric Cupic V, Vucic R, Petrovic M, Mladenovic V, Veselinovic M, Ignjatovic V, Vuckovic J. The subchronic 

effects of 3,4-methylendioxzmethamphetamine on oxidative stress in rat´s brain. Arch. Biol. Sci. 2014;66(3),1075-1081. 

M23 IF 0.718 (2014). 

 

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

1. Simic I, Iric-Cupic V, Vucic R, Ignjatovic V, Miloradovic V, Vuckovic-Filipovic J, Nikolic T. Тhree-dimensional 

Reconstruction of Intermediate Coronary Lesions: Comparison with Ffr. Exp Clin Cardiol. 2014;20(6):145-160 M23 IF 

0.758 (2013) 

2. Simic I, Nikolic T, Zdravkovic V, Vucic R, Iric Cupic V, Ignjatovic V, Vuckovic Filipovic J. Quality of life in patients 

waiting for cardiac bypass surgery more than six months. Exp Clin Cardiol. 2014;20(10):6463-6473. M23 IF 0.758 

(2013) 

 

2. Остварени резултати кандидата категорије 50 (аутор(и), наслов рада, часопис, година издавања, волумен (број):стране 

од-до): 

1. укупно у ранијем периоду: 4 

1. Vuĉić R, Jovanović Đ, Vukovic I. Histological and immunohistochemical analysis of the intimal thickening in 

coarctation of human aorta. Medicus 2003; 4(suppl) 47-50.  

2. Vuĉić R., Pavlović M., Salković S. Milosavljević Z. Stereološke karakteristike epidermisa kod normalne humane koze i 

seboroiĉne keratoze. Medicus 2003;4(Suppl): 44-46.  

3. Davidovic GT, Djokic I, Radenkovic M, Vucic R. The importance of expanded Sgarbossa criteria for diagnosis of acute 

coronary syndromes in patients with left bundle branch block: a case series. Ser J Exp Clin Res. 2008; 9 (4) :149-154. 

M52  

4. Andrejić O, Vuĉić R, Ĉolić M, Zdravković V. CRP and gender difference in patients with acute myocardial infarction. 

PONS Med J 2012;9(3):89-92 M53  

5. Iric Cupic V, Milanov S, Davidovic G, Zdravkovic V, Vuckovic Filipovic J, Vucic R, Simic I. Can statins help „good 

cholesterol“ to become even better. Macedonian Journal of medical science. 2013; 6(3):244-250. М51 

6. Simic I, Zdravkovic V, Vucic R, Iric-Cupic V, Davidovic G, Ignjatovic V, Bankovic D. Fractional Flow Reserve Method 

in Cardiac Catheterization Laboratory without Cardiosurgical Backup: Initial Experiences. Maced J Med Sci. 2013; 

6(4):388-391 М51 

 

б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање: 0 
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IV   АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА 

Асист. др Рада Вучић, диплому о високом образовању је стекла на Медицинском факултету Универзитета у Крагујевцу 17. 

09. 2004. године. Докторску дисертацију је одбранила 19. 11. 2014. године на Факултету медицинских наука у Крагујевцу и 

стекла научни назив доктор медицинских наука. Специјалистички испит из Интерне медицине је положила са одличним 

успехом 30. 05. 2012. године на Факултету медицинских наука у Крагујевцу. 

Асист. др Рада Вучић је запослена на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу од 2011. године,  најпре као 

сарадник у настави за ужу научну област Интерна медицина, затим, од 2014. године као асистент за ужу научну област 

Интерна медицина. Активно учествује у извођењу практичне наставе на студијским програмима Интегрисаних академских 

студија медицине, стоматологије, фармације и Основним струковним студијама. У свом вишегодишњем раду показала је 

смисао за наставни рад, одговорност и савесност у обављању обавеза, као и коректно и професионално опхођење са колегама 

и студентима.  

На основу увида у конкурсну документацију која је Факултету медицинских наука у Крагујевцу достављена уз пријаву на 

конкурс, као и на основу постигнутих резултата у досадашњем наставном и научноистраживачком раду, мишљење Комисије 

је да асист. др Рада Вучић испуњава све законске услове за избор у звање асистента за ужу научну област Интерна медицина. 

Кандидат поседује научни степен доктора медицинских наука и специјализацију из научне области за које се бира. 

 

До сада је као аутор/коаутор објавила: 

 

• 8 радова у реферисаним часописима са SCI листе  

• 6 радова у националним часописима, од којих 3 у часопису Факултета  

 

V МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У 

ЗВАЊЕ СВАКОГ КАНДИДАТА ПОЈЕДИНАЧНО 
 

На конкурс за избор једног сарадника у звању асистента за ужу научну област Интерна медицина пријавио се један кандидат, 

асист. др Рада Вучић, асистент за ужу научну област Интерна медицина. 

 

Кандидат асист. др Рада Вучић испуњава све услове прописане: 

 

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

2. Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу јер: 

 

- на завршеним претходним нивоима студија укупна просечна оцена је 9.17 

- доктор је медицинских наука  

- има специјализацију из одговарајуће области 

- има способност за наставни и педагошки рад 

- има 8 радова категорије М20 из уже научне области за коју се бира, од којих 2 публикованa у претходном изборном 

периоду 

 

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 

 

Комисија позитивно оцењује научноистраживачки, стручни и професионални допринос, педагошке способности и допринос 

у настави, асист. др Раде Вучић. 

 

Комисија закључује да је асист. др Рада Вучић постигла предвиђене услове Закона о високом образовању и Статута 

Факултета медицинских наука у Крагујевцу, који су прописани за избор у звање асустента.  

 

Комисија предлаже Наставно-научном већу Факултета медицинских наука у Крагујевцу да утврди предлог за избор асист. др 

Рада Вучић у звање асистента за ужу научну област Интерна медицина. 

 

У Крагујевцу, 

 

 

                                       ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

 

 

 

проф. др Горан Давидовић,  

ванредни професор за ужу научну област Интерна медицина  

Факултета медицинских наука у Крагујевцу  

 

___________________________________________________ 

 

 

 

проф. др Виолета Ирић-Ћупић,  

ванредни професор за ужу научну област Интерна медицина  

Факултета медицинских наука у Крагујевцу 

 

___________________________________________________  

 

 

 

доц. др Милан Радовановић,  

доцент за ужу научну област Интерна медицина  

Факултета медицинских наука у Крагујевцу 

 

___________________________________________  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: 

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

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 

AСИСТЕНТ (ПOНОВНИ ИЗБОР) 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 

 Остварено Испуњава услов 

Обавезни 

услови 

На завршеним претходним нивоима студија 

укупна просечна оцена (најмање осам) 

 

9.17 

 

Да 

 

Студент треће године докторских академских 

студија са остварених 120 ЕСПБ 

доктор 

медицинских 

наука  

 

Да 

 

Специјализација из одговарајуће области 

(важи само за клиничке предмете) 

 

Да 

 

Да 

 

Смисао за наставни рад 

(педагошко искуство) 

 

Да 

 

Да 

 

2. ПОСЕБНИ УСЛОВИ 

Обавезни 

услови 

1 рад категорије М20 из уже научне области 

за коју се бира, публикован у претходном 

изборном периоду 

 

2 М20 

 

 

Да 

 

Алтернативни 

обавезни услови 

(један од) 

3 рада категорије М52 (у једном први аутор)  

из уже научне области за коју се бира  

 

 

 

 

 

1 рад категорије М20 

 

8 М20 

 

 

Да 
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