
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 - 

 

I      ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 

 

1. Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке: 

 Oдлуком декана од 26.09.2017. године,  бр.01-10851. 
2. Датум и место објављивања конкурса: 

Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурсe за избор  на радно место  наставника у 

звању доцента за ужу научну област: Социјална медицина: 

(огласне новине ПОСЛОВИ, од 04.10.2017. године) 

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

Један наставник у звању доцента за ужу научну област Социјална медицина 

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: 

1. Проф. др Сања Коцић, ванредни професор за ужу научну област Социјална медицина Факултета 

медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, (изабрана 15.11.2016. год.), председник 

2. Доц. др Снежана Радовановић, доцент за ужу научну област Социјална медицина Факултета 

медицинских наука Универзитета у Крагујевцу  (изабрана 18.01.2017.год.),  члан 

3. Доц. др Оливера Радуловић, доцент за ужу научну област Социјална медицина Медицинског 

факултета Универзитета у Нишу, (изабрана 04.03.2016. год.),  члан 

 

5. Пријављени кандидати:  

др сци. мед. Ивана Симић Вукомановић 

II      БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

 

1. Име, име једног родитеља и презиме: 

Ивана (Милун), Симић Вукомановић  

2. Звање: 

Доктор медицинских наука 

3. Датум и место рођења, адреса: 

05.08.1978. год. Крагујевац ул. Танкосићев бр. 24, 34000 Крагујевац 

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

Институт за јавно здравље Крагујевац, Начелник Центра за промоцију здравља 

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 школске 1997/98. год. завршетак 2005. год., Универзитет у Крагујевцу,  Факултет медицинских 

наука, 7,89, 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: 

Специјалистичке студије: упис 2010/11. године, завршетак 2015. године, Универзитет у Крагујевцу, 

Факултет медицинских наука, грана медицине Социјална медицина, завршене са оценом одличан, 

специјалиста Социјалне медицине  

7. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе: 

 

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

и просечна оцена: 

Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Докторске академске студије, упис школске 
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2009/10 године, завршетак 2016 год., Неуронауке, 9,50 

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

Процене менталног здравља и превенција менталних поремећаја студентске популације, Факултет 

медицинских наука, 2016 год. доктор медицинских наука 

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

задовољавајуће: 

Енглески језик: чита, пише, говори: одлично 

11. Област, ужа област: 

Медицина, Социјална медицина 

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): 

2006 -2010. фармацеутска компанија Lundbeck, представништво Београд, стручни сарадник 

од 2010. доктор медицине у Институту за јавно здравље Крагујевац  

од 2015. специјалиста социјалне медицине  у Институту за јавно здравље Крагујевац 

од 2016. начелник Центра за промоцију здравља у Институту за јавно здравље Крагујевац 

14. Чланство у стручним и научним асоцијацијама: 

Лекарска комора Србије 

Српско лекарско друштво 

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  

б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање: 6 

1. Simic Vukomanovic I, Mihajlovic G, Milovanovic D,  Kocic S, Radevic S, Djukic S, Vukomаnovic 

V, Djukic Dejanovic S.  The impact of somatic symptoms on depressive and anxiety symptoms among 

university students in Central Serbia. Vojnosanitetski pregled 2016. doi: 10.2298/VSP160617368S 

M23 IF=0,367(2016) 
2. Radovanovic S, Vasiljevic D, Milosavljevic M, Simic Vukomanovic I, Radevic S, Mihailovic N, 

Kocic S. Epidemiology of suicidal behavior a fifteen-year retrospective study. Cent Eur J Public 

Health 2017; 25 (1): 41–45. M23 IF=0,682(2016) 

3. Mihailovic N, Trajkovic G, Simic Vukomanovic I, Ristic S, Kocic S. Аgreement between  admission 

and discharge diagnoses: Analyses by groups of international classification of diseases, X revision. 

Vojnosanitеtski  pregled 2016. doi:10.2298/VSP150427057M  M23 IF=0,367(2016)  

4. Simic Vukomanovic I, Mihajlovic G, Kocic S, Djonovic N, Bankovic D, Vukomanovic V, Djukic 

Dejanovic S. The prevalence and socioeconomic correlates of depressive and anxiety symptoms 

among group of 1940 Serbian University students. Vojnosanit Pregl 2016; 73(2): 169-177.  M23 

IF=0,367 
5. Vukomanovic V, Matovic M, Doknic M, Ignjatovic V, Simic Vukomanovic I, Djukic S, Djukic A. 

Adrenocorticotropin-producing pituitary adenoma detected with 99mTc hexakis-2- methoxy-isobutyl-

isonitrile single photon emission computed tomography. A case report. Acta Endo (Buc) 2015; 11 (2): 

253-256. M23 IF=0,235 

6. Dukic-Dejanović S, Lecic-Tosevski D, Mihajlovic G, Borovcanin M, Simic Vukomanovic I. 

Pharmacotherapeutical possibilities in mental disorders: current status in Serbia. Srp Arh Celok Lek 

2011; 139 (1) :10-13. M23 IF=0,190   
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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 
б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање: 6 

1. Simic Vukomanovic I, Kocic S, Radovanovic S, Mihailovic N, Vasiljevic D, Vukomanovic V. The  

prevalence of cigarette smoking and its correlates of depressive and anxiety symptoms among 

university students in Central Serbia. 2nd ENSP International Conference  on Tobacco Control. Athens 

- May 24, 25 & 26, 2017. Tob Prev Cessation 2017; 3:18. M34 

2. Kocic S, Vuletic B, Djokic B, Radovanovic S, Mihailovic N, Simic I, Radevic S, Vasiljevic D. 

Accidental poisoning in children and their prevention. Medicinski zapisi. Prvi kongres preventivne 

pedijatrije Crne Gore sa međunarodnim učešćem; Bečići, Crna Gora, 21-23.10.2016. Zbornik radova: 

270-271. М34 

3. Radovanović S, Vasiljević D, Mihailović N, Djonovic N, Vukomanović Simic I, Radević S, Kocic S. 

Prevalenca konzumiranja cigareta kod adolescenata u Srbiji i korelacija sa sociodemografskim 

faktorima- Nacionalno istraživanje zdravlja. “Osmi međunarodni kongres ekologija, zdravlje, rad, 

sport” Banja Luka, 19-21.05.2016. Zbornik radova: 314-320. М33 

4. Radovanović S, Kocić S, Vasiljević D, Radević S, Radulović O, Đonović N, Mihailović N, Simić 

Vukomanović I. Characteristics of reproductive health of youth in Serbia. 50th Days of Preventive 

Medicine International Congress; Nis, Serbia 27-30.09.2016 Abstract book: 280.  М34  

5. Mihailović N, Vasiljević D, Radovanović S, Kocić S, Radević S, Simić Vukomanović I. The 

hospitalization report - analysis of agreement between referral and final diagnosis. 3rd congress of the 

social medicine of Serbia with the international participation “Health 2020 in Serbia”. Zlatibor, 07-

09.10.2015, Abstract book: 240-241. М34 

6. Simić Vukomanović I, Radulović O, Kocić S, Đonović N, Vasiljević D, Mihailović N, Radević S, 

Đukić Dejanović S. Mental health promotion in prevention of anxiety among university students. 49th 

Days of Preventive Medicine International Congress; Nis, Serbia 22-25.09.2015. Abstract book: 122. 

М34  

 

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 

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

1. Kocic S, Vasiljevic D, Radovanovic S, Radevic S, Simic Vukomanovic I, Mihailovic N. Possible uses 

of data from hospital discharge reports. Ser J Exp Clin Res 2017; 18(2): 163-167.  M51    

2. Simic Vukomanovic I, Kocic S, Radevic S, Radovanovic S, Vasiljevic D, Djordjevic V, Djukic 

Dejanovic S. The prevalence of physical and psychological abuse and its correlates of depressive and 

anxiety symptoms in student’s population. Ser J Exp Clin Res 2016. doi: 10.1515/SJECR-2016-0062   
M51 

3. Simić-Vukomanović I, Đukić Dejanović S, Đonović N, Borovčanin M. Psiho- medicinski i socijalni 

činioci školskog uspeha. Engrami- časopis za kliničku psihijatriju, psihologiju i granične discipline 

2012; 34 (1): 45-57.    M52 

4. Mihailović N, Kocić S, Radovanović S, Popović P, Simić Vukomanović I, Radević S. Položaj osoba 

sa invaliditetom kroz istoriju. Zdravstvena zaštita 2011; 40(5): 72-78.  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, 
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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: 

KIF=2,208 

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

a) да 

б) не 

 

12. Руковођење или учешће у научним пројектима: 

ЈП 07/15 Сцинтиграфске карактеристике експанзивних процеса хипофизе и надбубрежних жлезда 

применом туморотропних радиофармацеутика; учесник 

ЈП 13/12 Процене менталног здравља и превенција менталних поремећаја студентске популације 

Универзитета у Kрагујевцу; учесник 

13. Остало: 

 

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: 

„Здравственaслужба-Први део“. Предавање одржано 31.10.2017. године, предмет Социјална медицина, 8. 

недеља наставе, шеста  година, Интегрисане академске студије медицине 

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): 

 

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: 

 

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): 

 

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): 

 

9. Учешће у припреми и руковођење студијским програмом и/или руковођење катедром: 
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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: 

Учествује у раду и обуци (у овладавању одређених вештина) лекара на специјализацији који обављају 

свој специјалистички стаж у Институту за јавно здравље Крагујевац 

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: 
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 ЈП 07/15 Сцинтиграфске карактеристике експанзивних процеса хипофизе и надбубрежних жлезда 

применом туморотропних радиофармацеутика; учесник 

ЈП 13/12 Процене менталног здравља и превенција менталних поремећаја студентске популације 

Универзитета у Kрагујевцу; учесник 

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: 

 

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: 

Као начелник Центра за промоцију здравља (у оквиру описа посла) кординира, активно учествује у 

спровођењу здравствено-васпитних активности и сарађује са свим актерима јавног здравља на нивоу 

Шумадијског управног округа (скупштином града, здравственим установама, образовним и установама 

социјалне заштите,  МУП-ом, јавним предузећима, невладиним организацијама, медијима 

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:  

Учешће у својсту предавача, на два курса КМЕ у организацији Института за јавно здравље Крагујевац: 

1. Превенција алергија у односу на имуно-патолошки механизам настанка различитих алергијских 

фенотипова 

2. Фактори ризика за настанак аутоимунских болести 

ECPD International specialist programme-management of  health  sector  projects: project preparation,   

planning, appraisal, evaluation and implementation (University for peace established by The United 

Nations European Center for peace and development in cooperation with Ministry of  health Republic of 

Serbia and University of  Kragujevac) 

Учешће у својству предавача на Националном симпозијуму у организацији Српског лекарског друштва: 

Третман акутног коронарног синдрома са поремећајима ритма (прехоспитални и хоспитални третман), 

07.април 2017. године, Крагујевац. 
Учешће у својству предавача факултетског курса: Практични аспекти примене атипичних 

антипсихотика-нежењени ефекти и фаворизовање здравих стилова живота, Факултет медицинских 

наука, Универзитет у Крагујевцу 

2.2. ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 
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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: 

Члан радне групе за област јавног здравља Стратегије здравствене заштите града Крагујевца за период 

2017-2020. године, (на основу одлуке савета за здравље града Крагујевца) 

Члан комисије за здравствено-превентивне ктивности Црвеног крста Крагујевац 

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: 

Лекарска комора Србије 

Српско лекарско друштво 

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: 

Лекарска комора Србије 

Српско лекарско друштво 

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: 

 

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) 

Др сци. мед Ивана Симић Вукомановић запослена је у Институту за јавно здравље Крагујевац као 

лекар специјалиста социјалне медицине, где обавља функцују начелника Центра за промоцију здравља. 

Научно-истраживачка активност др сци. мед. Иване Симић Вукомановић одвија се у више области. 

Проблематика обрађена у радовима односи се на анализу здравственог стања становништва (са акцентом 

на процену менталног здрвља код популације младих, епидемиолошке карактеристике суицида), као и 

јавно здравствене проблеме, са акцентом на факторе ризике за њихов настанак, односно могућност 

превенције истих. Објавила је и рад који се бави  фармакоекономским аспектима лечења у Србији. 

Учесник је у 2 научноистраживачка пројекта.  

Као начелник Центра за промоцију здравља  кординира, активно учествује  у спровођењу 

здравствено-васпитних активности  и сарађује са свим актерима јавног здравља на нивоу Шумадијског 

управног округа (скупштином града, здравственим установама, образовним и установама социјалне 

заштите, МУП-ом, јавним предузећима, невладиним организацијама, медијима и осталим члановима 

заједнице). 

Др сци. мед. Ивана Симић Вукомановић члан је радне групе за област јавног здравља Стратегије 

здравствене заштите града Крагујевца за период  2017-2020. године, као и комисије за здравствено-

превентивне активности Црвеног крста Крагујевац.  

Од професионалних (струковних организација) члан је Лекарске коморе и Српског лекарског 

друштва. 

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 једног наставника у звању доцент за ужу научну област Социјална медицина,  

пријавио се  један кандидат, др сци. мед. Ивана Симић Вукомановић. 

Комисија је на основу увида у достављену документацију утврдила је да кандидат  др сци.мед. 

Ивана Симић Вукомановић  испуњава све услове прописане: 

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

Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу и Правилником о начину и поступку 

заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу, јер: 

 има специјализацију из одговарајуће области 

 има научни степен доктора медицинских наука из области за коју се бира 

 публиковала је 6  радова категорије М20 (KIF=2,208), при чему је од поменутих радова у 2 први 

аутор  

 публиковала је 4 рада категорије М50 од којих 2 рада у часопису Факултета (у једном први аутор)  

 публиковала је  6 радова на научним скуповима у категорији М30 

 има позитивну оцену приступног предавања из уже научне области за коју се бира 

 учествовала је у раду и обуци (у овладавању одређених вештина) лекара на специјализацији који 

обављају свој специјалистички стаж у Институту за јавно здравље Крагујевац 

 учесник је на два  пројекта Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу 

 члан је радне групе за област јавног здравља Стратегије здравствене заштите града Крагујевца за 

период 2017-2020.године,  као и комисије за здравствено-превентивне активности Црвеног крста 

Крагујевац. 

 члан је Српског лекарског друштва и Лекарске коморе Србије. 
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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 сци. мед. Иване 

Симић Вукомановић.   

Комисија закључује да др сци. мед. Ивана Симић Вукомановић испуњава све услове Закона о 

високом образовању, Статута Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу и Правилника о 

начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу, 

који су прописани за избор у звање доцент. 

Комисија са задовољством предлаже Наставно-научном већу Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу да утврди предлог за избор др сци. мед. Иване Симић Вукомановић у звање 

доцент за ужу научну област Социјална медицина. 

 

 

 

У Крагујевцу,                                                                                       

 

 

 

 

ПОТПИС ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

 

 

Проф. др Сања Коцић, ванредни професор за ужу научну област 

Социјална медицина Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, председник 

 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

Доц. др Снежана Радовановић, доцент  за ужу научну област 

Социјална медицина,  Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, члан 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

Доц. др Оливера Радуловић, доцент за ужу научну област  

Социјална медицина Медицинског факултета Универзитета у Нишу, члан 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII   ТАБЕЛА-САЖЕТАК 
 

Поље медицинских наука 
Ред. бр. ДОЦЕНТ (ПРВИ ИЗБОР) 

 Остварено 
Испуњава 

услов 

Обавезни 

услови 
Испуњени услови према Статуту Факултета Да ДА 

УСЛОВИ ПРЕМА ПРАВИЛНИКУ УНИВЕРЗИТЕТА   

Општи 

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 

1. ОБАВЕЗНИ ЕЛЕМЕНТИ 

1.1. РЕЗУЛТАТИ НАУЧНОГ РАДА 

Обавезни 

услови 

1 рад категорије М21, М22 или М23 из научне области за коју се бира 6          ДА 

3 рада на научним скуповима. 1 из категорије М30 6М30 ДА 

1 рад у часопису факултета (први аутор) за кандидате који су у радном односу на Факултету медицинских 

наука 
1 ДА 

Алтернатив

ни обавезни 

услови 

(један од) 

3 рада М20. У једном први аутор. KIF ≥ 3   

6 радова М20. У 2 први аутор 6/2 ДА 

4 рада М20. Први аутор у једном категорије М21 или М22    

5 радова М20. У једном први аутор. HCI ≥ 30   

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 
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Позитивна оцена приступног предавања из уже научне области за коју се бира Да ДА 

Аутор 100 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 

  

Алтернатив

ни обавезни 

услови 

(један од) 

Преко 80 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 
Да  ДА 

Менторство   

Туторство   

1.3. РЕЗУЛАТИ У ОБЕЗБЕЂИВАЊУ НАУЧНО-НАСТАВНОГ ПОДМЛАТКА 

Обавезни 

услови 

   

 
  

Алтернатив

ни обавезни 

услови 

(један од) 

 
  

 
  

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 
ЈП 07/15 

ЈП 13/12 
ДА 
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 Аутор или коаутор патента или техничког унапређења   

 Аутор или коаутор поглавља у националној или међународној монографији 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 

 

Учешће у комисијама за избор у звање наставника и сарадника   

Чланство у националним или међународним научним, стручним или струковним организацијама или 

институцијама од јавног значаја 
Да Да 

Учешће у раду органа и тела факултета и Универзитета   

Израде професионалних експертиза и рецензирањe радова и пројеката   

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

скупова 
  

Учешће у организацији факултетских курсева КМЕ   

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   

Учешће у програмима размене наставника и студената   
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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) 
  

ИСПУЊЕН УСЛОВ ЗА ИЗБОРНЕ ЕЛЕМЕНТЕ         ДА             НЕ  

 

КАНДИДАТ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ЗА ИЗБОР          ДА            НЕ  


