
 

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 факултета Медицинских наука у Крагујевцу бр 01-3085 

2. Датум и место објављивања конкурса: 

29. 03.2017, Крагујевац, часопис Послови 

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

1 истраживач приправник за ужу научну област Неурологија 

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: 

Проф др Гордана Тончев, ванредни професор за ужу научну област Неурологија, Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу 

Проф др Предраг Чановић, редовни професор за ужу научну област Инфективне болести, Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу 

Доц др Светлана Милетић Дракулић, доцент за ужу научну област Неурологија, Факултета медицинских наука Универзитета 

у Крагујевцу 

 

5. Пријављени кандидати: 

Др Александар Гавриловић 

II      БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

 

1. Име, име једног родитеља и презиме: 

Александар Станоје Гавриловић 

2. Датум и место рођења: 

07.април 1973 године, Крагујевац 

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

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

Медицински факултет у Крагујевцу, Универзитет у Крагујевцу, 1992/1999, доктор медицине, просечна оцена 9,40 

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

2009 године, Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу, смер неуронауке 

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

III година, пријављена тема докторске дисертације 

6. Датум полагања усменог докторског испита и оцена: 

19. октобар 2013 године са оценом 10 (десет) 

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

Пријабљена тема докторске дисертације под називом „Утицај тежине клиничке слике и нежељених дејстава  антиепилептика 

на степен депресије, анксиозности и когнитивиних поремећаја код пацијената са епилепсијом“ одлуком  IV-03-1044/5 Већа 

за медицинске науке универзитета у Крагујевцу, од 02. новемра 2016 године 

8. Година уписа и завршетка специјалистичких, односно магистарских студија, универзитет, факултет, назив студијског 

програма, просечна оцена током студија, научна област и стечени академски назив: 

Медицински факултет у Београду, Универзитет у Београду, 2000/2006, специјалиста неурологије, оцена одличан 

9. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе: 

 

10. Педагошко искуство: 

Асистент за ужу научну област Неурологија 

III ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ 

РЕЗУЛТАТИ НАУЧНОГ РАДА 

 

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

од-до): 

a) укупно у ранијем периоду 

file:///F:/GAVRILOVIC%20IZBOR/I%20PODACI%20O%20KONKURSU%20KOMISIJI%20I%20KANDIDATIMA/1,%202%20i%203.%20ODLUKA%20O%20RASPISIVANJU%20I%20KONKURS/Odluka%20o%20raspisivanju%20konkursa%20od%2029032017.pdf
file:///F:/GAVRILOVIC%20IZBOR/I%20PODACI%20O%20KONKURSU%20KOMISIJI%20I%20KANDIDATIMA/1,%202%20i%203.%20ODLUKA%20O%20RASPISIVANJU%20I%20KONKURS/7204_719_-_2017-03-29.1.pdf
file:///F:/GAVRILOVIC%20IZBOR/I%20PODACI%20O%20KONKURSU%20KOMISIJI%20I%20KANDIDATIMA/1,%202%20i%203.%20ODLUKA%20O%20RASPISIVANJU%20I%20KONKURS/Konkursi_od_29032017.pdf
file:///F:/GAVRILOVIC%20IZBOR/I%20PODACI%20O%20KONKURSU%20KOMISIJI%20I%20KANDIDATIMA/4.%20ODLUKA%20O%20FORMIRANJU%20KOMISIJE/Sastav%20komisije.pdf
file:///F:/GAVRILOVIC%20IZBOR/I%20PODACI%20O%20KONKURSU%20KOMISIJI%20I%20KANDIDATIMA/4.%20ODLUKA%20O%20FORMIRANJU%20KOMISIJE/Sastav%20komisije.pdf
file:///F:/GAVRILOVIC%20IZBOR/I%20PODACI%20O%20KONKURSU%20KOMISIJI%20I%20KANDIDATIMA/4.%20ODLUKA%20O%20FORMIRANJU%20KOMISIJE/Sastav%20komisije.pdf
file:///F:/GAVRILOVIC%20IZBOR/I%20PODACI%20O%20KONKURSU%20KOMISIJI%20I%20KANDIDATIMA/4.%20ODLUKA%20O%20FORMIRANJU%20KOMISIJE/Sastav%20komisije.pdf
file:///F:/GAVRILOVIC%20IZBOR/I%20PODACI%20O%20KONKURSU%20KOMISIJI%20I%20KANDIDATIMA/4.%20ODLUKA%20O%20FORMIRANJU%20KOMISIJE/Sastav%20komisije.pdf
file:///F:/GAVRILOVIC%20IZBOR/I%20PODACI%20O%20KONKURSU%20KOMISIJI%20I%20KANDIDATIMA/4.%20ODLUKA%20O%20FORMIRANJU%20KOMISIJE/Sastav%20komisije.pdf
file:///F:/GAVRILOVIC%20IZBOR/I%20PODACI%20O%20KONKURSU%20KOMISIJI%20I%20KANDIDATIMA/4.%20ODLUKA%20O%20FORMIRANJU%20KOMISIJE/Sastav%20komisije.pdf
file:///F:/GAVRILOVIC%20IZBOR/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/1%20i%202.%20IZVOD%20IZ%20MATICNE%20KNJIGE/Gavrilovic%20izvod.pdf
file:///F:/GAVRILOVIC%20IZBOR/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/1%20i%202.%20IZVOD%20IZ%20MATICNE%20KNJIGE/Gavrilovic%20izvod.pdf
file:///F:/GAVRILOVIC%20IZBOR/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/1%20i%202.%20IZVOD%20IZ%20MATICNE%20KNJIGE/Gavrilovic%20izvod.pdf
file:///F:/GAVRILOVIC%20IZBOR/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/Uverenja%20Gavrilovic.pdf
file:///F:/GAVRILOVIC%20IZBOR/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/Aleksandar%20Gavrilovic.pdf
file:///F:/GAVRILOVIC%20IZBOR/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/Aleksandar%20Gavrilovic.pdf
file:///F:/GAVRILOVIC%20IZBOR/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/Aleksandar%20Gavrilovic.pdf
file:///F:/GAVRILOVIC%20IZBOR/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/Aleksandar%20Gavrilovic.pdf
file:///F:/GAVRILOVIC%20IZBOR/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/Aleksandar%20Gavrilovic.pdf
file:///F:/GAVRILOVIC%20IZBOR/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/Aleksandar%20Gavrilovic.pdf
file:///F:/GAVRILOVIC%20IZBOR/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/8,%209%20MAGISTERIJUM,%20SPECIJALIZACIJA/Specijalizacija%20Gavrilovic.pdf
file:///F:/GAVRILOVIC%20IZBOR/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/10.%20PEDAGOSKO%20ISKUSTVO/Gavrilovic%202014.pdf
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б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање 1 

1. Toncev G, Miletic Drakulic S, Knezevic Z, Boskovic Matic T, Gavrilovic A, Toncev S, Drulovic J, Pekmezovic T. Prevalence 

of multiple sclerosis in the Serbian district Sumadija. Neuroepidemiology. 2011;37(2):102-6 IF=2.305 M 21 

 

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

од-до): 

a) укупно у ранијем периоду 

б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање 9 

1. Gavrilovic A, Miletic Drakulic S, Boskovic Matic T, Vesic K, Aleksic D, Toncev S, Gavrilovic J. EEG abnormalities as 

diagnostic and prognostic factor for encephalitis. Ser J Exp Clin Res 2016; 17 (2): 1-1  M52 

2. Bosković Matic T, Gavrilovic A, Simovic S, Aleksic D, Vesic K, Azanjac A, Toncev S, Miletic Drakulic S. Specific 

polimorfism 4g/5g gene for PAI-1 as a possible cause of cerebral venouse thrombosis-case report. Serbian Journal of 

Experimental and Clinical Research, 2017 18 (2): 169-173  M52                                                                                             

3. Azanjac A, Gavrilović A, Bošković Matić T,  Vesić K. Gliomatoza mozga. Medicinski časopis,  2014; 48(1): 41-43  М52 

4. Azanjac A, Tončev G, Vesić K, Gavrilović A, Bošković Matić T, Miletić Drakulić S. The clinical outcome and therapeutic 

treatment of a patient with double seronegative Myasthenia gravis. Serbian Journal of Experimental and Clinical Research. 2014; 

15 (1): 43-45 M52 

5. Gavrilović A, Tončev G. Prvi epileptični napad: lečiti ili ne? Medicinski časopis, 2010; 1: 9-13  M53                                                                                                                                                                                                     

6. Bošković Matić T, Tončev G, Miletić Drakulić S, Knežević Z, Gavrilović A. Efikasnost fibrinolitičke terapije u pacijenata sa  

akutnim ishemičnim moždanim udarom. Medicinski čas.2010;2:15-19. M53                                                                                                                                        

7. Miletić Drakulić S, Bošković Matić T, Gavrilović A. Kliničke i elektrofiziološke karakteristike retrobulbarnog neuritisa. 

Medicinski časopis 2011; 4: 27-31 M53 

8. Vesić K, Gavrilović A, Bošković Matić T, Azanjac A. Miler Fišerov sindrom. Medicinski časopis,  2013; 47(3): 153-155 M53 

9. Petrović M, Tončev G, Bošković Matić T, Gavrilović A, Minić Ž. MELAS sindrom – prikaz bolesnika,  Medicinski časopis, 

2011; 45(2):32-35  M53                                                                   

 

 

IV   АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА 

 Кандидат др Александар Гавриловић  у досадашњем научно-истраживачком раду аутор је и коаутор 4  рада објављена у 

научним часописима међународног и националног значаја (1 М21 и 3 М52).  

Др Александар Гавриловић има значајно педагошко искуство, и сада је ангажован као асистент за ужу научну област 

Неурологија на Факултету медицинских наука у Крагујевцу. Студент је треће године последиполмских студија са 

прихваћеном темом докторске дисетације на Факултету медицинских наука у Крагујевцу и пред одбраном исте. 

 У претходном периоду активно је био укључен у извођење практичне наставе на интегрисаним академским студијама 

медицине, стоматологије,фармације основних струковних студија. Према обавезама се односи савесно, практичну наставу 

добро припрема, испољивши таленат да практична знања из Неурологије, на интересантан и практичан начин, пренесе 

студентима.  

 

V МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У 

ЗВАЊЕ СВАКОГ КАНДИДАТА ПОЈЕДИНАЧНО 
 

Кандидат др Александар Гавриловић, испуњава све остале услове за избор у звање истраживач-приправник предвиђене 

Законом о високом образовању, Законом о научно-истраживачкој делатности и Статутом Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу: има просечну оцену већу од осам, студент је треће године Академских докторских студија са 

остварених 120 ЕСПБ и има 4 објављна рада in extenso у часописима категорије М21 и М52 на једном од водећих светских 

језика.  

 

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

  

file:///F:/GAVRILOVIC%20IZBOR/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M20/od%20izbora%20u%20prethodno%20zvanje%20ili%20od%20poslednjeg%20izbora%20u%20zvanje/neuroepidemiology.pdf
file:///F:/GAVRILOVIC%20IZBOR/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M20/od%20izbora%20u%20prethodno%20zvanje%20ili%20od%20poslednjeg%20izbora%20u%20zvanje/neuroepidemiology.pdf
http://www.kobson.nb.rs.proxy.kobson.nb.rs:2048/servisi.131.html?jid=382555
file:///F:/GAVRILOVIC%20IZBOR/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/od%20izbora%20u%20prethodno%20zvanje%20ili%20od%20poslednjeg%20izbora%20u%20zvanje/rad%20SJECR%20225%20str.42-47.pdf
file:///F:/GAVRILOVIC%20IZBOR/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/od%20izbora%20u%20prethodno%20zvanje%20ili%20od%20poslednjeg%20izbora%20u%20zvanje/rad%20SJECR%20225%20str.42-47.pdf
file:///F:/GAVRILOVIC%20IZBOR/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/od%20izbora%20u%20prethodno%20zvanje%20ili%20od%20poslednjeg%20izbora%20u%20zvanje/Polymorfism.Gene%204G5G%20Gavrilovic%20SJECR.pdf
file:///F:/GAVRILOVIC%20IZBOR/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/od%20izbora%20u%20prethodno%20zvanje%20ili%20od%20poslednjeg%20izbora%20u%20zvanje/Polymorfism.Gene%204G5G%20Gavrilovic%20SJECR.pdf
file:///F:/GAVRILOVIC%20IZBOR/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/od%20izbora%20u%20prethodno%20zvanje%20ili%20od%20poslednjeg%20izbora%20u%20zvanje/Polymorfism.Gene%204G5G%20Gavrilovic%20SJECR.pdf
file:///F:/GAVRILOVIC%20IZBOR/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/od%20izbora%20u%20prethodno%20zvanje%20ili%20od%20poslednjeg%20izbora%20u%20zvanje/gliomatoza%20SJECR.pdf
file:///F:/GAVRILOVIC%20IZBOR/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/od%20izbora%20u%20prethodno%20zvanje%20ili%20od%20poslednjeg%20izbora%20u%20zvanje/%5b%5d%20The%20Clinical%20Outcome.pdf
file:///F:/GAVRILOVIC%20IZBOR/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/od%20izbora%20u%20prethodno%20zvanje%20ili%20od%20poslednjeg%20izbora%20u%20zvanje/%5b%5d%20The%20Clinical%20Outcome.pdf
file:///F:/GAVRILOVIC%20IZBOR/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/od%20izbora%20u%20prethodno%20zvanje%20ili%20od%20poslednjeg%20izbora%20u%20zvanje/%5b%5d%20The%20Clinical%20Outcome.pdf
file:///F:/GAVRILOVIC%20IZBOR/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/od%20izbora%20u%20prethodno%20zvanje%20ili%20od%20poslednjeg%20izbora%20u%20zvanje/Prvi%20epilepticni%20napad.pdf
file:///F:/GAVRILOVIC%20IZBOR/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/od%20izbora%20u%20prethodno%20zvanje%20ili%20od%20poslednjeg%20izbora%20u%20zvanje/Efikasnost%20fibrinoliticke%20terapije%20kod%20bolesnika%20sa%20akutnim%20ishemicnim%20mozdanim%20udarom.pdf
file:///F:/GAVRILOVIC%20IZBOR/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/od%20izbora%20u%20prethodno%20zvanje%20ili%20od%20poslednjeg%20izbora%20u%20zvanje/Efikasnost%20fibrinoliticke%20terapije%20kod%20bolesnika%20sa%20akutnim%20ishemicnim%20mozdanim%20udarom.pdf
file:///F:/GAVRILOVIC%20IZBOR/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/od%20izbora%20u%20prethodno%20zvanje%20ili%20od%20poslednjeg%20izbora%20u%20zvanje/Retrobulbarni%20neuritis.pdf
file:///F:/GAVRILOVIC%20IZBOR/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/od%20izbora%20u%20prethodno%20zvanje%20ili%20od%20poslednjeg%20izbora%20u%20zvanje/Retrobulbarni%20neuritis.pdf
file:///F:/GAVRILOVIC%20IZBOR/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/od%20izbora%20u%20prethodno%20zvanje%20ili%20od%20poslednjeg%20izbora%20u%20zvanje/Miler%20Fiserov%20sindrom.pdf
file:///F:/GAVRILOVIC%20IZBOR/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/od%20izbora%20u%20prethodno%20zvanje%20ili%20od%20poslednjeg%20izbora%20u%20zvanje/MELAS.pdf
file:///F:/GAVRILOVIC%20IZBOR/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/od%20izbora%20u%20prethodno%20zvanje%20ili%20od%20poslednjeg%20izbora%20u%20zvanje/MELAS.pdf
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VI   ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ОДРЕЂЕНО ЗВАЊЕ 

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

Крагујевцу да изабере др Александра Гавриловића у звање истраживач-приправик, јер испуњава све Законом и Статутом 

предвиђене услове.  

 

 

ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

 

1. Проф др Гордана Тончев, ванредни професор за ужу научну област Неурологија,   

          Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, председник  

 

 

 

 
_________________________________________________________________ 

 

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

          Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, члан  

 

 

 

 
_________________________________________________________________ 

 

3. Доц др Светлана Милетић Дракулић, доцент за ужу научну област Неурологија, Факултета 

медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, члан 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

ИСТРАЖИВАЧ-ПРИПРАВНИК 

УСЛОВИ ПРЕМА ЗАКОНУ О НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ 

 Остварено Испуњава услов 

Обавезни 

услови 

На завршеним претходним нивоима студија укупна 

просечна оцена (најмање осам) 

Да 
9,40 

ДА 

Студент докторских академских студије Да ДА 

УСЛОВИ ПРЕМА  СТАТУТУ ФАКУЛТЕТА  

 Остварено Испуњава услов 

Општи 

услови 

На завршеним претходним нивоима студија укупна 

просечна оцена (најмање осам) 

Да 
9,40 

ДА 

Студент треће године докторских академских студија са 

остварених 120 ЕСПБ 
Да ДА 

РЕЗУЛТАТИ НАУЧНОГ РАДА 

Посебни 

услови 
1 рад категорије М52 (најмање)   1М21, 3 М52 ДА 

 

file:///F:/GAVRILOVIC%20IZBOR/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/Uverenja%20Gavrilovic.pdf
file:///F:/GAVRILOVIC%20IZBOR/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/Aleksandar%20Gavrilovic.pdf
file:///F:/GAVRILOVIC%20IZBOR/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/Uverenja%20Gavrilovic.pdf
file:///F:/GAVRILOVIC%20IZBOR/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/Aleksandar%20Gavrilovic.pdf
file:///F:/GAVRILOVIC%20IZBOR/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M20/od%20izbora%20u%20prethodno%20zvanje%20ili%20od%20poslednjeg%20izbora%20u%20zvanje/neuroepidemiology.pdf

