
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 број 01-8302 од 05.07.2017. 

2. Датум и место објављивања конкурса: 

Лист „Послови“ од 19.07.2017. 

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

Један наставник у звању ванредни професор за ужу научну област Хирургија 

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 Слободан Милисављевић, редовни професор за ужу научну област Хирургија Факултета 

медицинских наука Универзитета у Крагујевцу (изабран 27.04. 2016.) - председник; 

- проф. др Јасна Јевђић, редовни професор за ужу научну област Хирургија Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу (изабрана 24.11. 2016.) - члан; 

- проф. др Иван Пауновић, редовни професор за ужу научну област Хирургија Медицинског факултета 

Универзитета у Београду (изабран 20.03. 2013.) - члан 

5. Пријављени кандидати: 

Доц. Др Срђан Нинковић 

II      БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

 

1. Име, име једног родитеља и презиме: 

        Срђан, Милорад, Нинковић 

2. Звање: 

Доцент за ужу научну област Хирургија, Факултет медицинских наука Крагујевац 

3. Датум и место рођења, адреса: 

06. 03. 1963. године, Скопље. 

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

- Клиника за Хирургију Клиничког центра „ Крагујевац “ у Крагујевцу 

- Факултет медицинских наука, доцент за ужу научну област Хирургија  

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

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

Година уписа: 1982.; завршетак студија; 1992. Универзитет у Крагујевцу, Медицински факултет; просечна 

оцена у току студија: 6,71; стечени 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: 

Година уписа Специјалистичких студија из Опште хирургије: 1994.; година завршетка: 1999.; Универзитет у 

Београду, Медицински факултет; стечени назив: специјалиста опште хирургије 

 

Година уписа Магистарских студија: 1992.; година завршетка: 2002.; Универзитет у Крагујевцу, Медицински 

факултет; стечено звање: магистар медицинских наука 

7. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе: 

„ Повреде великих артеријских крвних судова и начини њиховог збрињавања “ 

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

просечна оцена: 

Универзитет у Крагујевцу, Медицински факултет у Крагујевцу, Докторске академске студије, 2009  

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

Докторску дисертацију под насловом „Анализа предиктивне вредности лабораторијских анализа у 

дијагностици мултифокалног карцинома дојке“  oдбранио је  2012. године на Медицинском факултету у 

Крагујевцу и тиме стекао научни назив доктор медицинских наука. 

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

задовољавајуће: 

Енглески језик: чита, пише и говори одлично 

Руски језик: чита, пише и говори добро 
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11. Област, ужа област: 

Медицина, Хирургија 

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): 

- Медицински факултет Универзитета у Крагујевцу: Асистент ( Хирургија ) - од 2004. до 2008.    

- Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу: Доцент (Хирургија)- од 2012. 

  

- Клинички центар „ Крагујевац “: лекар специјалиста опште хирургије, од 1999.    

- Клинички  центар" Крагујевац": начелник одељења опште и ендокрине хирургије, од 2016.                           

14. Чланство у стручним и научним асоцијацијама: 

- Члан је Српског лекарског друштва (СЛД) 

- Члан је Хируршке секције СЛД - а 

- Члан је Удружења онколошких хирурга Србије 

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: 5 

1. J. Nedovic, Z. Protrka, S. Ninkovic, S. Mitrovic, R. Vojinovic, J. Glisic, B. Markovic Filipovic, B. Milosevic, 

M. Peulic, A. Cvetkovic. Cisplatin monotherapy with concurrent radiotherapy versus combination of 

cisplatin and 5-fluorouracil chemotherapy with concurent radiotherapy in patients with locoregionally 

advanced cervical carcinoma.. J BUON 2012; 17:740-745. (М23) IF 0,761 

2. D. Savić, N. Stojanović, V. Stanković, A. Stojković, D. Čanović, S. Ninković, B. Milošević, A. Cvetković. 

Subcutaneous fat necrosis in newborn. Medicinski Glasnik 2012;9(2):429-431 (М23) IF 0,202 

3. S. Ninkovic, G. Azanjac, M. Knezevic, D. Radovanovic, D. Canovic, J. Nedovic, S. Mitrovic. Lobular Breast 

Cancer in Male Patient with a Previous History of Irradiation due to Hodgkins Disease. Breast Care 2012.; 

7(4): 315-318. (М23)  IF 0,680 

4. S. Ninkovic, V. Ninkovic, A. Cvetkovic, D. Cvetkovic, J. Nedovic, B. Milosevic. Multifocal and multicentric 

breast cancer: is breast conserving surgery acceptable? J BUON 2012; 17(1):38-45. (М23)  IF 0,761 

5. V. Ninković, S. Ninković, D. Živojinović. Kardiovaskularna autonomna neuropatija kod osoba obolelih od 

dijabetesa: uticaj trajanja bolesti, stepena glikoregulacije i tipa dijabetesa. Srp Arh Celok Lek 2008; 136(9-

10): 488-494. (M23). 

 

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

1. M. Matovic, D. Nikolic, N. Filipovic, M. Jeremic, S. M. Jankovic, S. Ninkovic, A. Cvetkovic, M. Vlajkovic, 

A. Rankovic. An innovative method for precise lymph node detection before surgical treatment. Hellenic 

Journal of Nuclear Medicine 2017; 20(2): 176-178. (M23) IF 1,048 (2016)  

2. M. Zegarac, S. Nikolic, D. Gavrilovic, D. Kolarevic, M. Jevric, Z. Nikolic-Tomasevic, M. Kocic, I. Djurisic, 

Z. Inic, I. Markovic, M. Buta, S. Ninkovic, R. Dzodic. Prognostic importance of steroid receptor status for 

disease free and overall survival after surgical resection of isolated liver metastasis in breast cancer patients. 

JBUON 2017; 22(1): 192-199. (M23) IF 1,344 (2016)  

3. V. M. Ninkovic, S. M. Ninkovic, V. Miloradovic, D. Stanojevic, M. Babic, V. Giga, M. Dobric, M. I. 

Trenelle, N. Lalic, P. M. Seferovic, Dj. G. Jakovljevic. Prevalence and Risk Factors of Prolonged QT Interval 

and QT Dispersion in Patients with Type 2 Diabetes. Acta Diabetologica 2016; 53(5):737-744. (M22) IF 

3,340 (2016) 

4. M. Radovic, M. Milošević, S. Ninkovic, N. Filipovic, A. Peulic. Parameter optimization of a computer-aided 

diagnosis system for detection of masses on digitized mammograms. Technology and health care 2015; 

23(6):757-774. (M23) IF 0,678 

 

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: 4 

1. D. Milasinovic, A. Cvetkovic, S. Ninkovic, N. Filipovic, M. Kojic. Afferent loop syndrome CFD simulation 

after Billroth II gastric resection. 10th International Workshop on Biomedical Engineering. October 2011, 

Kos Island, Greece: p26 (M33)  
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2. S. Mitrović, G. Azanjac, S. Ninković, Z. Mihajlović. Adenomyoepithelioma of the breast. I Kongres patologa 

BIH sa meĎunarodnim učešćem, 13-15 maj 2008, Tuzla, BiH. Acta Medica Saliniana 2008; 37 (supl 1):79 

(М34) 

3. S. Mitrović, V. Stanković, G. Azanjac, S. Ninković. Analysis of estrogen receptor positive ( ER+ ), 

progesteron receptor negative ( PR - ) phenotype and HER-2 status in breast cancer ( BC ) patients. 21st 

European Congress of Pathology, September 8-13 2007, Istanbul, Turkey. Wirchows Archiv 

2007;451(2):299. (М34) 

4. S. Ninkovic, J. Nedovic, S. Mitrovic, R. Vojinovic. Multifocal breast cancer - strategy of treatment. 6th 

Congress Balcan Union of Oncology, Sofia Bulgaria, 13 - 16 September 2006, abstract book 41 ( OP25 ). 

(М34) 

 

б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање: 5 

1. V. Ninković, M. Dobrić, S. Ninković, D. Živojinović,  Lj. Milovanović, J. Ilić, M. Babić, B. Milovanović, J. 

Josić, V. Giga. Pokazatelji postojanja patološke QT disperzije u elektrokardiogramu  kod dijabetičara tip 2. 

Osmi Srpski kongres o šećernoj bolesti sa meĎunarodnim učešćem, Beograd, 2013.  (M34) 

2. V. Ninkovic, M. Dobric, Dj. Jakovljevic, S. Ninkovic,  G. Bubanja,  V. Miloradovic, D. Zivojinovic, M. 

Babic, B. Milovanovic, V. Giga. Prevalence and risk factors of prolonged QTc interval in type 2 diabetic 

patients; impact of the type of treatment and quality of glycemic control. 16th European Congress of 

Endocrinology, Wroclaw, Poland, 3-7 May 2014.  (M34) 

3. S.M. Ninkovic, V.M. Ninkovic, J. Nedovic, J. Miljkovic, A. Milovanovic, M. Jevtic, A. Cvetkovic, B. 

Milosevic. Breast conserving surgery in multifocal breast cancer. 14th. St. Gallen International Breast Cancer 

Conference/The Breast 24S1 March 2015Volume 24, Supplement 1, Page S149   (M34) 

4. D. Nikolic, M. Matovic, M. Jeremic, A. Cvetkovic, S. Ninkovic, M. Kojic and N. Filipovic Hybrid 

SPECT/MSCT 3D Computational Preoperative Simulation in Breast Cancer Surgery. 15th I International  

Conference on Bioinformatics and BioEngineering (BIBE2015)., Belgrade, Serbia, Nov-02-04, 2015.  (M33) 

5. B. R. Andjelkovic Cirkovic, A. M. Cvetkovic, S. M. Ninkovic, and N. D. Filipovic  Prediction Models for 

Estimation of Survival Rate and Relapse for Breast Cancer Patients .  15th I International  Conference on 

Bioinformatics and BioEngineering (BIBE2015).  Belgrade, Serbia. Nov-02-04, 2015. (M33) 

 

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: 2 

1. V. Ninković, S. Ninković. Poremećaji QT intervala kod pacijenata sa autonomnom dijabetesnom 

neuropatijom. Medicinski časopis 2012;46(1):24-29 (М53) 

2. R. Bogojevic, S. Ninkovic, Lj. Acimovic, J. Pesovic. Gigantic benign tumor of the right upper leg. Ser J Exp 

and Clin Res 2008; 9( 2 ):59 - 61 (М52) 

3. T. Guzina, S. Mihajlovic, S. Ninkovic. Surgical treatment of recidivant vesicovaginal  fistula with inversion 

end submersion of part of vagina around fistulous channel just vaginal approach. Archivum urologicum 

1996;18:243-249 

 

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

1. V. M. Ninkovic, J. Z. Perunicic, S. M. Ninkovic, V. M. Miloradovic, G. Vojislav, and Dj. G. Jakovljevic. 

Predictors of In-Hospital Mortality in Patients with Acute Inferior Infarction of the Left Ventricle 

Accompanied by Right Ventricular Infarction when Treated with Percutaneous Coronary Intervention.  J Clin 

Exp Cardiolog 2013, 4:253. (М52) 

2. A. Cvetkovic, M. Spasic, M. Pavlovic, D. Cvetkovic, B. Stojanovic, S. Ninkovic, J. Jevdjic, D. Canovic, B. 

Milosevic. The Use of Proton Pump Inhibitors in Intensive Care Units. Ser J Exp and Clin Res. 2017; DOI: 

10.1515/sjecr-2017-0011. (M51) 

 

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: 14 

1. S. Ninkovic, J. Nedovic, S. Mitrovic, R. Vojinovic. Lobular carcinoma in situ ( LCIS ) of breast: Incidence 

and diagnostic problems, 43rd Annual Meeting of Section for Oncology-the Serbian Medical Association, 

Belgrade, October 2006, Archive of Oncology 113. (М64) 

2. J. Nedovic, S. Mitrovic, R. Vojinovic, S. Ninkovic. Concomitant chemoradiation in unresectable advanced 

ovarian cancer patients, 43rd Annual Meeting of Section for Oncology - the Serbian Medical Association, 

Belgrade, October 2006, Archive of Oncology 113. (М64) 

3. S. Mitrovic, J. Nedovic, R. Vojinovic, S. Ninkovic. Morphological analysis of estrogen receptor negative and 

HER2 receptor negative ( ER-/HER2 ) breast carcinomas, 43rd Annual Meeting of Section for Oncology - 

the Serbian Medical Association, Belgrade, October 2006, Archive of Oncology 110. (М64) 

4. Lj. Vasic, J. Nedovic, S. Ninkovic, S. Mitrovic, R. Vojinovic. Locally advanced non-small cell lung cancer - 



 4 

operability due to the patient - related factors. Archive of Oncology 2008; 16 ( Suppl 1 ) :17 (М64) 

5. S. Mitrović, M. Milosavljević, G. Azanjac, S. Ninković. Karakteristike karcinoma dojke sa luminalnim 

fenotipom. XXXIII Oktobarski zdravstveni dani, oktobar 2008, Kragujevac. Medicinski časopis 2008; 42:32-

33 (М64) 

6. S. Mitrović, V. Stanković, M. Milosavljević, J. Nedović, S. Ninković. Značaj novih preporuka za odreĎivanje 

HER-2 statusa u karcinomima dojke. XXXIII Oktobarski zdravstveni dani, oktobar 2008, Kragujevac. 

Medicinski časopis 2008; 42:35-36 (М64) 

7. S. Ninkovic, Z. Matovic, V. Nedeljkovic, Komplikacije ulcus pepticum jejuni i njihovo lečenje, 21. Kongres 

hirurga Jugoslavije, 21-24. mart 2001, Beograd. Zbornik sažetaka 152. (0 273 ) (М64) 

8. S. Ninkovic, Z. Matovic, V. Nedeljkovic, Ileusna stanja izazvana tumorima levog kolona, Hirurški tretman. 

21. Kongres hirurga Jugoslavije, Zbornik sažetaka 152 (o 247, ) Beograd Mart 2001 (М64) 

9. V. Nedeljkovic, Z. Matovic, S. Ninkovic, Naša iskustva u lečenju komplikacija hiatus hernija, 21 Kongres 

hirurga Jugoslavije, Zbornik sažetaka 151 (o272 ) Beograd Mart 2001. (М64) 

10. V. Nedeljkovic, Z. Matovic, S. Ninkovic, D. Radovanovic. Naša iskustva u lečenju internih abdominalnih 

hernija, 21. Kongres hirurga Jugoslavije, Zbornik sažetaka 318 (p96 ) Beograd Mart 2001. (М64) 

11. S. Ninković, Z. Matović, V. Nedeljkovič, Opstruktivni tumor levog kolona-hirurško zbrinjavanje. XVI 

Kongres lekara Srbije i kongres lekara otadžbine i dijaspore, Beograd, 21-24 Maj 2000, Zbornik sažetaka 

120. (М64) 

12. Z. Stanisavljevic, V. Stanisavljevic, D. Ravanic, S. Glisic, S. Ninkovic, Zloupotreba  psihoaktivnih supstanci 

u srednjoj medicinskoj školi u Kragujevcu, XVI Somborski medicinski dani, Zbornik radova i rezimea 

Sombor 2000 (М64) 

13. S. Mitrovic, G. Azanjac, J. Nedovic, S. Ninkovic, M. Milosavljevic. Multiple primary malignant tumors: A 

case report. 45
th

 Annual Meeting of Oncology Section, November 13-15 2008, Belgrade, Serbia. Archive of 

Oncology 2008; 16 (Suppl 1) :18 (М64) 

14. J. Nedovic, R. Vojinovic, S. Ninkovic, N. Nikolic, S. Mitrovic, L. Vasic. Chemoradiation therapy for locally 

advanced cervical (LACC) carcinoma is an important factor for pelvic control with tolerable toxicity. 45th 

Annual Meeting of Oncology Section - Serbian Medical Association, November 13-15 2008, Belgrade, 

Serbia. Archive of Oncology 2008;19 ( Sup. 8 ) :214 (М64) 

 

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

1. V. Ninković, M. Dobrić, Đ. Jakovljević, S. Ninković, G. Bubanja,V. Miloradović, D. Živojinović, M. Babić, 

N. Živković, V. Giga. Prediktori produžetka QT intervala kod pacijenata sa dijabetesom tip 2: uticaj vrste 

terapije i kvaliteta glikemijske kontrole. XIX Kongres udruženja kardiologa Srbije, 17-20 oktobar 2013, 

Zlatibor. Srce i krvni sudovi Vol. 32 br.3 P396 2013.  (M64) 

2. S. Ninković. Novine dobre prakse u hirurškom lečenju karcinoma dojke. 40. oktobarski zdravstveni dani. 

Med. čas. 2015, 49: (suplement 1) 35-36 Kragujevac. Oktobar 2015. (M64) 

3. S. Ninković. Onkološki principi hirurškog lečenja karcinoma dojke. 40. oktobarski zdravstveni dani. Med. 

čas. 2015, 49: (suplement 1) 30-31 Kragujevac. Oktobar 2015. (M64) 

4. S. Ninković, G. Azanjac, M. Knežević, D. Radovanović, D. Čanović, J. Nedović, D. Milošev, S.  Mitrović. 

Lobularni karcinom muške dojke. 40. Oktobarski Zdravstveni Dani. P 2. Med. čas. 2015, 49: (suplement 1) 

Kragujevac. Oktobar 2015. (M64) 

 

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: 

       HCI: 11 

10. Кумулативни импакт фактор: 

KIF=8,134 

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

a) да 

б) не 

Кандидат се налази на листи ментора за докторске академске студије-медицинске науке Факултета 

медицинских наука у Крагујевцу 

12. Руковођење или учешће у научним пројектима: 

- ЈП 02-06 Јуниор пројекат Факултета медицинских наука у Крагујевцу:  Имунохистохемија и цитокини у 

периферној крви код карцинома дојке и колоректума: могући дијагностички и прогностички фактор, учесник 

пројекта 

- МП 02/14 Факултета медицинских наука у Крагујевцу: Испитивање цитотоксичног дејства биоактивних 

супстанци и имуномодулација тумора, учесник пројекта 
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13. Остало: 

- На институту за Онкологију и Радиологију Србије у Београду је провео шест месеци  од 01.10.2003 до 

01.04.2004 на стручном усавршавању из области онколошке хирургије 

- Увео је у рутинску употребу и израдио протокол за “ sentinel ” биопсију лимфних жлезда код карцинома 

дојке у КЦ Крагујевац 

- Стални је члан Онколошког конзилијума за дојку при Центру за онкологију КЦ Крагујевац 

- Септембар 2005. године – усавршавање из области онколошке хирургије, Марсеј, Француска 

1.2. РЕЗУЛТАТИ НАСТАВНОГ РАДА И АНГАЖОВАЊЕ У РАЗВОЈУ НАСТАВЕ 

 

а) Ако се кандидат први пут бира у наставничко звање и заснива радни однос на Универзитету у 

Крагујевцу 

 

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. Студијски програм: Интегрисане академске студије медицине, наставни предмет: Хирургија 1, пета 

година, фонд часова: 5 + 5 часова  наставе недељно. 

2. Студијски програм: Интегрисане академске студије медицине, наставни предмет: Хирургија 2, пета 

година, фонд часова: 5 + 4 часа  наставе недељно. 

3. Студијски програм: Интегрисане академске студије стоматологије, наставни предмет: Хирургија, 

друга година , фонд часова: 3 + 2 часа наставе недељно 

4. Студијски програм: Основне струковне студије, наставни предмет: Хирургија са негом, друга година, 

фонд часова: 3 + 2 часа наставе недељно 

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): 

- Број одржаних часова активне наставе у току школске 2015/2016. године: 133 

3. Оцена педагошког рада: 

Мишљење Комисије за обезбеђивање квалитета: др Срђан Нинковић изводи наставу на Факултету 

медицинских наука у оквиру своје уже научне области Хирургија у свему према важећим стандардима 

Факултета медицинских 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): 

SrĎan Ninković, Aleksandar Cvetković, Jasmina Nedović. Gojaznost i malignitet. U: Komorbiditeti gojaznosti i neka 

odabrana poglavlja. Radojica Stolić; Kosovska Mitrovica, 2010; 245-256. (Odluka NNV Med. Fak. Univerziteta u 

Prištini br. 05-192 od 05.02.2010.) ISBN 978-86-913401-0-0, COBISS.SR-ID 173912332 

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

тест питања): 

Аутор је 200 тест питања у бази одобреној за полагање испита из уже научне области Хирургија. 

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): 

- Студијски програм: Интегрисане академске студије медицине, наставни предмет: Хирургија 1 и Хирургија 2, 

пета година, година студијског програма 2015/2016, одржано часова: 118. 

- Студијски програм: Интегрисане академске студије стоматологије, наставни предмет: Хирургија, друга 

година , година студијског програма 2015/2016, одржано часова: 6. 

- Студијски програм: Основне струковне студије, наставни предмет: Хирургија са негом, друга година, година 

студијског програма 2015/2016, одржано часова: 9 

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 

састанака или журнал клубова: 
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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) 

- Марко Бута, „Значај класичних и молекуларних (УПА, ПАИ-1 и катепсин Д) биомаркера карцинома дојке у 

биолошком току болести“, Хирургија, 10.07.2013. (Одлука ННВ Факултета медицинских наука бр.01-6596/3-

5)  

- Милан Жегарац, „Хируршка ресекција изолованих метастаза карцинома дојке у јетри: прогностички 

фактори“, Хирургија, 30.10.2013. (Одлука ННВ Факултета медицинских наука бр. 01-11083/3-8) 

- Игор Ђуришић, „Коришћење метилен плавог као јединог контраста за одређивање статуса лимфних чворова 

пазушне јаме кад минимално инвазивног рака дојкe“, Хирургија, 03.06.2015. (Одлука ННВ Факултета 

медицинских наука бр. 01-5586/3-18) 

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

наслов дисертације, датум одбране): 

- Никола Мирковић, васкуларна хирургија, "Анализа фактора ризика за настанак оклузије графта код 

феморопоплитеалног бајпаса", 29.10.2014. (Одлука ННВ Факултета медицинских наука бр. 01-11320/3-18)   

- Александар Цветковић, хирургија, "Улога преоперативне компјутерске симулације у предикцији попуштања 

шава након ресекције желуца", 15.06.2016. (Одлука Већа за медицинске наука Универзитета у Крагујевцу бр. 

IV-03-531/15) 

- Игор Ђуришић, „Коришћење метилен плавог као јединог контраста за одређивање статуса лимфних чворова 

пазушне јаме код минимално инвазивног рака дојке“, 13.07.2016. (Одлука Већа за медицинске наука 

Универзитета у Крагујевцу бр. IV-03-720/20).   

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): 

Милан Жегарац, хирургија, "Хируршка ресекција изолованих метастаза карцинома дојке у јетри: 

прогностички фактори", 08.09.2014. године 

7. Чланство у комисијама за специјалистичке и субспецијалистичке испите, за усмене докторске испите, за 

оцену снаге и дизајна студије: 

- Комисије за полагање специјалистичког испита из гране медицине Општа хирургија 

- Комисије за полагање специјалистичког испита из гране медицине Грудна хирургија 

- Комисија за полагање специјалистичког испита из гране медицине Абдоминална хирургија 

- Комисија за полагање усменог докторског испита из изборног подручја ИП9 Клиничка и експериментална 

хирургија 

8. Учешће у раду факултетских тела за израду акредитационих докумената, комисијa за квалитет, етичких 

одбора: 

 

9. Допринос уређењу интернет странице факултета: 

 

10. Остало: 
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2. ИЗБОРНИ ЕЛЕМЕНТИ 

2.1. СТРУЧНО-ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС 

 

1. Аутор, коаутор елабората или студије: 

 

2. Руковођење или учешће на научним пројектима: 

- ЈП 02-06 Јуниор пројекат Факултета медицинских наука у Крагујевцу:  Имунохистохемија и цитокини у 

периферној крви код карцинома дојке и колоректума: могући дијагностички и прогностички фактор, учесник 

пројекта 

- МП 02/14 Факултета медицинских наука у Крагујевцу под називом: Испитивање цитотоксичног дејства 

биоактивних супстанци и имуномодулација тумора, учесник пројекта 

3. Иноваторство: 

 

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: 

- 4 рецензије у часопису Serbian Journal of Experimental and Clinical Research 

- Рецензија у часопису SANAMED Нови Пазар 

- Рецензија часопису Acta facultatis medicae Naissensis Медицинског факултета у Нишу  

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

 

8. Вођење професионалних (струковних) организација: 

Члан председништва канцеролошке секције српског лекарског друштва 

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): 

- Члан Организационог одбора Октобарски здравствени дани у Крагујевцу 2014. године 

- Члан Организационог одбора Конгреса 30. година пластичне хирургије у Крагујевцу: Онкопластична 

хирургија дојке и хируршко лечење меланома 

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 под називом "Биопсија "сентинел" лимфних чворова код карцинома дојке у КЦ Крагујевац", 

03.04.2016. 

17. Објављени радови из категорије expert opinion у часопису који издаје факултет : 

        

18. Остало: 

Предавач на КМЕ под називом „Савремени принципи мултидисциплинарне дијагностике и лечења 

карцинома дојке – примена препорука конференције 2015.“, 30.10.2016.  

2.2. ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 

 

1. Руковођење на факултету и Универзитету: 

 

2. Учешће у раду органа и тела факултета и Универзитета: 

Члан Наставно-научног већа Факултета медицинских наука у Крагујевцу  

3. Допринос активностима које побољшавају углед и статус факултета и Универзитета: 

 

4. Учешће у раду одбора, законодавних тела, професионалних организација: 
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5. Учешће у комисијама за избор у звање наставника и сарадника: 

- члан Комисије за избор истраживача сарадника за ужу научну област Хирургија на Факултету медицинских 

наука (одлука ННВ Факултета медицинских наука 01-15595/14-1 од 28.12.2016.) 

- члан Комисије за избор истраживача-сарадника за ужу научну област Хирургија на Факултету медицинских 

наука (одлука ННВ Факултета медицинских наука 01-15595/14-2 од 28.12.2016.) 

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

институцијама од јавног значаја и сл.: 

-Члан је ЕSSО - а ( Европског удружења онколошких хирурга ) 

7. Чланство у професионалним (струковним) организацијама: 

- Члан је Српског лекарског друштва ( СЛД ) 

- Члан је Хируршке секције СЛД - а 

- Члан је Удружења онколошких хирурга Србије 

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

- Члан научног одбора 39. октобарски здравствени дани, 2014. 

- Члан организационог одбора Конгреса 30. година пластичне хирургије у Крагујевцу, 2015. 

- Члан организационог одбора 40. октобарски здравствени дани, 2015. 

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): 

 

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: 

1. M. Matovic, D. Nikolic, N. Filipovic, M. Jeremic, S. M. Jankovic, S. Ninkovic, A. Cvetkovic, M. Vlajkovic, 

A. Rankovic. An innovative method for precise lymph node detection before surgical treatment. Hellenic 

Journal of Nuclear Medicine 2017; 20(2): 176-178.  

2. M. Zegarac, S. Nikolic, D. Gavrilovic, D. Kolarevic, M. Jevric, Z. Nikolic-Tomasevic, M. Kocic, I. Djurisic, 

Z. Inic, I. Markovic, M. Buta, S. Ninkovic, R. Dzodic. Prognostic importance of steroid receptor status for 

disease free and overall survival after surgical resection of isolated liver metastasis in breast cancer patients. 

JBUON 2017; 22(1): 192-199. 

3. V. M. Ninkovic, S. M. Ninkovic, V. Miloradovic, D. Stanojevic, M. Babic, V. Giga, M. Dobric, M. I. 

Trenelle, N. Lalic, P. M. Seferovic, Dj. G. Jakovljevic. Prevalence and Risk Factors of Prolonged QT Interval 

and QT Dispersion in Patients with Type 2 Diabetes. Acta Diabetologica 2016; 53(5):737-744. 

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: 

Члан комисије за оцену и одбрану докторске дисертације - Данијела Цветковић, Природно-математички 

факултет у Крагујевцу 

11. Учешће у изради и спровођењу студијских програма заједничких са другим факултетима у земљи и 

иностарнству: 

 

12. Остало 

 



IV   АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА 
(на једној страници куцаног текста) 

 

1. ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА ПЕДАГОШКОГ РАДА КАНДИДАТА 

 

Др Срђан Нинковић је запослен на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу од 2004. 

године до данас као асистент и потом као доцент за ужу научну област Хирургија. У наведеном 

периоду др Срђан Нинковић је био укључен у извођење  практичне наставе на интегрисаним 

академским студијама за доктора медицине, доктора стоматологије и основним струковним студијама. 

Према обавезама се односи савесно, а практични и теоријски део наставе адекватно и савремено 

припрема и јасно преноси студентима. У извођењу наставе др Срђан Нинковић успешно, током низа 

година преноси студентима најновија и теоријска и практична знања из области хирургије уз 

повезивање са клиничком праксом. 

 

2. ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА НАУЧНОГ И ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА КАНДИДАТА 

 

Др Срђан Нинковић је до сада објавио девет радова у научним часописима међународног значаја 

(категорија М2О),  пет радова у часописима националног значаја (категорија М50), имао је више 

учешћа на међународним и националним научним скуповима (категорије М30 и М60). Укључен је у 

обављање  практичне наставе на предмету Хирургија на Факултету медицинских наука у Крагујевцу 

као асистент од 2004. године и као доцент од 2012. године. Активни је учесник у организовању 

факултетских и регионалних семинара, учесник више пројеката, одржао је велики број предавања и 

учествовао у развоју научно-истраживачког подмлатка. 
 

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) 

 

Кандидат доц. др Срђан Нинковић испуњава све услове прописане: 

 

1. Законом о високом образовању јер поседује одговарајућу 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 

-публиковао 9 радова категорије М20 је при чему је од поменутих радова у 2 водећи аутор 

-публиковао је 5 радова у часописима националног значаја, а 2 рада је објавио у часопису Факултета 

-публиковао је три рада категорије М20 из уже научне области од избора у претходно звање 

-публиковао је више радова на научним скуповима од којих је 9 из категорије М30 

-публиковао је поглавље у релевантноj књизи из уже научне области за коју се бира 

-учествовао је у комисијама за оцену пријављених и завршених докторских дисертација 

-учесник је два пројекта Факултета медицинских наука у Крагујевцу 

-учесник је у комисијама за избор у звање сарадника 

-руководилац је континуиране медицинске едукације у организацији Факултета медицинских наука 

-аутор је 200 тест питања у бази одобреној за полагање испита из уже научне области 

-има позитивну оцену педагошког рада 
 

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

избор у звање. 



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, доц. др Срђана 

Нинковића. 

 

Комисија закључује да доц. др Срђан Нинковић 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 знања наставника Универзитета у Крагујевцу за избор у 

звање ванредног професора. 

 

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

Крагујевцу да утврди предлог за избор доц. др Срђана Нинковића у звање ванредног професора за ужу 

научну област Хирургија. 

 

У Крагујевцу дана, 25.07.2017. године 

 

 

ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

 

   

 

Проф. др Слободан Милисављевић, редовни професор за ужу 

научну област Хирургија Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу; председник 

 

 

____________________________________________________ 

 

 

 

Проф. др Јасна Јевђић, ванредни професор за ужу научну 

област Хирургија Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу; члан 

 

 

____________________________________________________ 

 

 

 

Проф. др Иван Пауновић, редовни професор за ужу научну 

област Хирургија Медицинског факултета Универзитета 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. 



VII   ТАБЕЛА-САЖЕТАК 

Поље медицинских наука 

Ред. бр. Срђан Нинковић, ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР (ПРВИ ИЗБОР) 

 Остварено Испуњава услов 

Обавезни услови Испуњени услови према Статуту Факултета Да ДА 

УСЛОВИ ПРЕМА ПРАВИЛНИКУ УНИВЕРЗИТЕТА   

Општи услови Испуњен услов за избор у доцента Да ДА 

1. ОБАВЕЗНИ ЕЛЕМЕНТИ 

1.1. РЕЗУЛТАТИ НАУЧНОГ РАДА 

Обавезни услови 

Два рада категорије М21, М22 или М23, из научне области за коју се бира, од избора у претходно 

звање 
3 ДА 

Испуњава услове за ментора докторских дисертација, у складу са стандардом 9. за акредитацију 

студијских програма докторских академских студија на високошколским установама 
Да ДА 

Оригинално стручно остварење, односно руковођење или учешће у научном пројекту 
ЈП 2/06 

МП 02/14 
ДА 

5 радова на научним скуповима. Три из категорије М30 9 М30/18 М60 ДА 

Два рада у часопису Факултета, за кандидате који су у радном односу на Факултету медицинских 

наука 
2 ДА 

Алтернативни обавезни 

услови 

(један од) 

7 радова М20. У два водећи аутор. KIF ≥ 7 
9/2  

KIF=8,134 
ДА 

10 радова М20. У два водећи аутор   

7 радова М20. Водећи аутор у два категорије М21 или М22.   

8 радова М20. У три рада водећи аутор. HCI ≥ 50   
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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, или позитивна оцена приступног предавања из уже области уколико се први пут 

бира у звање на Универзитету у Крагујевцу 
  

Уџбеник за ужу област за коју се бира  или монографија или практикум или збирка задатака или књига 

(са ISBN) из уже научне области за коју се бира- објављено (у обзир се узимају и електронска издања) 

у периоду од избора у наставничко звање и одобреном за интегрисане, специјалистичке или докторске 

студије. Рачунају се поглавља у публикацијама.  

Да ДА 

Аутор 200 тест питања у бази одобреној за полагање испита из уже научне области,  за кандидате који 

су у радном односу на Факултету медицинских наука и који су бирани за ужу научну област у оквиру 

поља медицинских наука 

200 ДА 

Алтернативни обавезни 

услови 

(један од) 

Преко 80 часова наставе у току школске године 133 ДА 

Учешће у припреми и руковођење студијским програмом и/или руковођење катедром   

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 услов Учешће у комисијама за оцену једне пријављене и једне завршене докторске дисертације 3 пријављене/3 завршене ДА 

Алтернативни обавезни 

услови 
Ментор једне одобрене дисертације 1 одбрањена ДА 
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(један од) 
Чланство у комисијама за специјалистичке и субспецијалистичке испите Да ДА 

Чланство у комисијама за усмене докторске испите Да ДА 

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 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 Министраства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије или у 

међународним 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 Да ДА 
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 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, стручним или струковним организацијама или 

институцијама од јавног значаја 
Да ДА 

Учешћа у раду органа и тела факултета и Универзитета Да ДА 

Израде професионалних експертиза и рецензирањe радова и пројеката Да ДА 

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

скупова 
Да ДА 

Учешће у организацији факултетских курсева КМЕ 1 КМЕ ДА 

Објављен један 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 Да ДА 

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 Да ДА 
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Стручно усавршавање на универзитету/институту у земљи и иностранству (по правилу у трајању најмање месец 

дана) 
Да ДА 

ИСПУЊЕН УСЛОВ ЗА ИЗБОРНЕ ЕЛЕМЕНТЕ         ДА             НЕ  

 

КАНДИДАТ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ЗА ИЗБОР          ДА             НЕ  

 


