
 

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: 

Факултет медицинских наука доноси одлуку о расписивању конкурса за избор на радно место сарадника у звању асистента 

за ужу научну област Психијатрија 

2. Датум и место објављивања конкурса: 

Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор и на радно место за сарадника у звању асистента за 

ужу научну област: Психијатрија: (огласне новине ПОСЛОВИ, од 28.06.2017. године) 

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

1 (један); радно место сарадника у звању асистента за ужу научну област Психијатрија 

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. Драгана Игњатовић-Ристић, редовни професор за ужу научну област Психијатрија Факултета медицинских 

наука Универзитета у Крагујевцу 

2. проф. др. Владимир Јањић, ванредни професор за ужу научну област Психијатрија Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу  

3. доц. др. Данијела Ђоковић, доцент за ужу научну област Психијатрија Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу 

5. Пријављени кандидати: 

др Бранимир Радмановић 

II      БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

 

1. Име, име једног родитеља и презиме: 

Бранимир, Гојко, Радмановић 

2. Датум и место рођења: 

21.01.1979.година у Крагујевцу 

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

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

Школске 1998/99 уписао је, а 27.05.2005. завшрио студије медицине на Медицинском факултету, Универзитет у Крагујевцу 

са просечном оценом 8,14 и стекао звање „Доктор медицине“  

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

Школске 2005/2006 године је уписао прву годину Докторских академских студија, Факултета медицинских наука, 

Универзитета у Крагујевцу, изборно подручје Неуронауке 

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

Школске 2016/2017 године поново уписао трећу годину докторских академских студија 

6. Датум полагања усменог докторског испита и оцена: 

Усмени докторски испит положен 23.04.2012.године са оценом 10 (десет) 

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

Пријавио је тему за израду докторске дисертације под насловом „Утицај полиморфизма и индукције гена за метаболишуће 

ензиме на клинички одговор пацијената лечених оланзапином“, а одлуком број IV-03-268/20 од 13.04.2016.године Веће за 

медицинске науке Универзитета у Крагујевцу дало је сагласност на Извештај комисије о оцени научне заснованости теме и 

именовало ментора докторске дисертације, проф др Славицу Ђукић Дејановић. 

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

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

Школске 2009/2010.године уписује прву годину специјалистичких студија на Медицинском факултету у Крагујевцу, а 

15.11.2013.године је положио специјалистички испит из Психијатрије, са оценом одличан и стекао стручни назив 

специјалиста психијатрије. 

9. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе: 

 

10. Педагошко искуство: 

11.03.2011. године Универзитет у Крагујевцу, Медицински факултет, изабран у звање Истраживач сарадник; 

03.02.2014. године Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, поново изабран у звање Истраживач сарадник; 

30.10.2014.године Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, изабран у звање Асистента; 
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09.11.2011.године добио похвалу од Медицинског факултета за најбољег сарадника на Основним струковним студијама. 

 

III ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ 

РЕЗУЛТАТИ НАУЧНОГ РАДА 

 

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

од-до): 

а) Укупно у ранијем периоду: 2 

1. Mihajlović G, Jovanović-Mihajlović N, Radmanović B, Radonjić K, Djukić-Dejanović S, Janković S, Janjić V, Milovanović 

N, Petrović    D, Tomić K. Quality of life of schizophrenic patients treated with haloperidol depot and injection preparation 

of long-lasting risperidone. Srp Arh Celok Lek. 2011 Dec;139 Suppl 1:36-40. М23; IF 0,190 (2011) 

2. Mihajlovic G, Djukic Dejanovic S, Jovanovic Mihajlović N, Jankovic S, Janjic V, Jovanovic M, Petrovic D, Borovcanin M, 

Radmanovic B. Comparison of safety between individualized and empiric dose regimen of amitriptyline in the treatment of 

major depressive episode. Psychiatria Danubina 2010; 22(2):354-357. М23; IF 0,554 (2010) 

  

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

1. Radmanovic B, Djukic Dejanovic S, Milovanovic DR, Djordjevic N. Cigarette smoking and heavy coffee drinking affect 

therapeutic response to olanzapine. Srp Arh Celok Lek. 2017. doi 10.2298/SARH170307122R M23; IF 0,253 (2016) 

2. Djokic G, Djukic Dejanovic S, Djordjevic V, Zivkovic N, Curcic D, Rankovic A, Radmanovic B, Janjic V. Interictal 

Ionized Magnesium/ Total Serum Magnesium Ratio in Serbian Population with Drug Resistant EpilepsyWhether is Severe 

Epilepsy in Fact Brain Injury? Neuropsychiatry (London) 2017. doi 10.4172/Neuropsychiatry.1000274 M21; IF 4,778 

(2016)                                                                                                                                                         

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

од-до): 

a) укупно у ранијем периоду: 2 

1. Radmanović B, Janjić V, Đukić Dejanović S, Milovanović D. Farmakoekonomija anksioznih poremećaja- primer troškova 

odloženog postavljanja dijagnoze. Engrami. 2012; 34 (2): 13-19. M52 

2. Ignjatović Ristić D, Đukić Deajanović S, Ravanić D, Janjić V, Borovčanin M, Radmanović B, Stolić R. Mogući prilazi 

anoreksiji nervozi- patnja za pojedinca, porodicu, društvo. Medicinski časopis. 2010; 44(1): 37-40. М53 

 

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

1. Janjic V, Radmanovic B, Bukumiric Z,. Djukic Dejanovic S, Muric N, Borovcanin M. Quality of Life in Primary Insomnia: 

Three-week Treatment with Zolpidem vs. Lorazepam. Ser J Exp Clin Res. 2017; doi: 10.1515/SJECR-2016-0077. M52 

2. Janjić V, Đukić Dejanović S, Milovanović D, Radmanović B, Bukumirić Z.   Farmakoekonomske karakteristike nesanice. 

Engrami. 2014; 36 (1-2): 69-76. M52 

3. Radmanović B, Đukić Dejanović S, Janjić V, Borovčanin M, Milovanović D, Đorđević N. Genetic polymorphism of 

metabolizing enzymes in clinical response to olanzapine treatment. Engrami. 2013; 35 (3-4): 53-61. M52  

IV   АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА 

Кандидат Бранимир Радмановић у досадашњем научно-истраживачком раду аутор је и коаутор 9 радова објављених у 

научним часописима међународног и националног значаја (4 рада категорије М20 и 5 радова категорије М50). Има значајно 

педагошко искуство. Претходних година био је ангажован као истраживач сарадник, а тренутно је ангажован као сарадник у 

звању асистента на катедри за Психијатрију Факултету медицинских наука у Крагујевцу. У претходном периоду активно је 

био укључен у извођење практичне наставе на интегрисаним академским студијама медицине, стоматологије, фармације као 

и на основним струковним студијама. Завршиo је специјалистичке студије из области Психијатрија на Факултету 

медицинских наука Универзитета у Крагујевцу и стекao назив специјалиста психијатрије 2013. године. 

V МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У 

ЗВАЊЕ СВАКОГ КАНДИДАТА ПОЈЕДИНАЧНО 
Кандидат Бранимир Радмановић испуњава све услове за избор сарадника у звању асистента предвиђене Законом о високом 

образовању и Статутом Факултета медицинских наука: 

 има просечну оцену већу од осам; 

 студент је треће године Академских докторских студија са остварених 120 ЕСПБ бодова; 

 специјалиста је Психијатрије; 

 има објављена четири научна рада у научним часописима међународног значаја категорије 20 (два у претходном 

изборном периоду); 

 има педагошког искуства у раду у настави, јер је учествовао у одржавању наставе ИАСМ, ИАСС, ИАСФ и ОСС на 

више предмета у школским 2011/12, 2012/13 и 2013/14. години у својству Истраживача сарадника, а од 2014. год у 

својству сарадника у звању асистента. 
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file:///D:/KPP/Branimir%20Radmanovic/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M20/od%20izbora%20u%20prethodno%20zvanje%20ili%20od%20poslednjeg%20izbora%20u%20zvanje/NPY-7-274%20(1).pdf
file:///D:/KPP/Branimir%20Radmanovic/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M20/od%20izbora%20u%20prethodno%20zvanje%20ili%20od%20poslednjeg%20izbora%20u%20zvanje/NPY-7-274%20(1).pdf
http://kobson.nb.rs/servisi.131.html?jid=399731
http://kobson.nb.rs/servisi.131.html?jid=399731
http://kobson.nb.rs/servisi.131.html?jid=399731
file:///D:/KPP/Branimir%20Radmanovic/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/raniji%20period/Engrami%202012.pdf
file:///D:/KPP/Branimir%20Radmanovic/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/raniji%20period/Engrami%202012.pdf
file:///D:/KPP/Branimir%20Radmanovic/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/raniji%20period/Medicinski%20časopis%202010.pdf
file:///D:/KPP/Branimir%20Radmanovic/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/raniji%20period/Medicinski%20časopis%202010.pdf
file:///D:/KPP/Branimir%20Radmanovic/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/od%20izbora%20u%20prethodno%20zvanje%20ili%20od%20poslednjeg%20izbora%20u%20zvanje/SJECR%201.pdf
file:///D:/KPP/Branimir%20Radmanovic/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/od%20izbora%20u%20prethodno%20zvanje%20ili%20od%20poslednjeg%20izbora%20u%20zvanje/SJECR%201.pdf
file:///D:/KPP/Branimir%20Radmanovic/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/od%20izbora%20u%20prethodno%20zvanje%20ili%20od%20poslednjeg%20izbora%20u%20zvanje/Engrami%202014.pdf
file:///D:/KPP/Branimir%20Radmanovic/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/od%20izbora%20u%20prethodno%20zvanje%20ili%20od%20poslednjeg%20izbora%20u%20zvanje/Engrami%202014.pdf
file:///D:/KPP/Branimir%20Radmanovic/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/od%20izbora%20u%20prethodno%20zvanje%20ili%20od%20poslednjeg%20izbora%20u%20zvanje/Engrami%20(2015).pdf
file:///D:/KPP/Branimir%20Radmanovic/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/od%20izbora%20u%20prethodno%20zvanje%20ili%20od%20poslednjeg%20izbora%20u%20zvanje/Engrami%20(2015).pdf
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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 пријављеног кандидата, др Бранимира Радмановића. 

 

Комисија закључује да је др Бранимир Радмановић испунио све услове предвиђене Законом о високом образовању и 

Статутом Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, који су прописани за избор у звање асистента. 

 

На основу прегледане документације, узимајући у обзир стручно усавршавање и научно-истраживачки рад, педагошко 

искуство а како се ради о талентованом и науци изузетно посвећеном истраживачу, Комисија предлаже Наставно-научном 

већу Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу да уврсти предлог за избор др Бранимира Радмановића у 

звање сарадника у звању асистента за ужу научну област Психијатрија. 

 

 

 

 

 

ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

 

 

проф. др. Драгана Игњатовић-Ристић,  

редовни професор за ужу научну област Психијатрија  

Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу; 

председник 

 

_______________________________________________ 

 

 

проф. др. Владимир Јањић,  

ванредни професор за ужу научну област Психијатрија  

Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу; 

члан  

 

_______________________________________________ 

 

 

доц. др. Данијела Ђоковић,  

доцент за ужу научну област Психијатрија  

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 

AСИСТЕНТ (ПOНОВНИ ИЗБОР) 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 

 Остварено Испуњава услов 

Обавезни 

услови 

На завршеним претходним нивоима студија 

укупна просечна оцена (најмање осам) 

Да 

(8,14) 
ДА 

Студент треће године докторских академских 

студија са остварених 120 ЕСПБ 
Да 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 

2М20 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 4М20 ДА 

 

file:///D:/KPP/Branimir%20Radmanovic/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/Diploma%20..pdf
file:///D:/KPP/Branimir%20Radmanovic/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/3,4,5,6,7%20DIPLOMA-%20FAKULTET,%20DOKTORSKE/Odluka%2005_1104_1%20od%206_10_16.pdf
file:///D:/KPP/Branimir%20Radmanovic/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/8,%209%20MAGISTERIJUM,%20SPECIJALIZACIJA/Diploma%20specijalisticki.pdf
file:///D:/KPP/Branimir%20Radmanovic/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/10.%20PEDAGOSKO%20ISKUSTVO/Ugovor%20o%20radu%20od%2030.%2010.%202014.pdf

