
 

Наставно-научном већу  

Факултета медицинских наука  

Универзитета у Крагујевцу 

 
 

(Свака рубрика мора бити попуњена) 

(Ако нема података, рубрика остаје празна али назначена)  

 

I      ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 

 

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

Одлука декана Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу број 01-13509/2 од 23.11.2022 

2. Датум и место објављивања конкурса: 

30.11.2022. лист „Послови“ број 1016 

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

Један сарадник у звање асистента за научну област Медицинске науке, ужа научна област Медицинска статистика и 

информатика 

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 Небојша Здравковић, редовни професор за ужу научну област Медицинска статистика и информатика Факултета 

медицинских наука у Крагујевцу (изабран 26.01.2017. године), председник 

Проф. др Миодраг Стојановић, ванредни професор за ужу научну област Медицинска статистика и информатика 

Медицинског факултета у Нишу (изабран 06.07.2018. године), члан 

Доц. др Иван Солдатовић, доцент за ужу научну област Медицинска статистика и информатика Медицинског факултета у 

Београду (изабран 15.11.2022. године), члан 

5. Пријављени кандидати: 

Сара Мијаиловић 

II      БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

 

1. Име, име једног родитеља и презиме: 

Сара, Славољуб, Мијаиловић 

2. Датум и место рођења: 

30.01.1996. Крушевац 

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

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

Упис школске 2014/2015. године, завршетак 10.07.2019. године, Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, 

Интегрисане академске студије фармације, просечна оцена 9,42 (девет и 42/10), магистар фармације 

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

Упис школске 2019/2020. године, Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, изборно подручје Клиничка и 

експериментална фармакологија 

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

Трећа година докторских академских студија 

6. Датум полагања усменог докторског испита и оцена: 

19.11.2022. године, оцена 9 (девет) 

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

 

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

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

 

9. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе: 

 

10. Педагошко искуство: 

Фацилитатор за ужу научну област Медицинска статистика и информатика Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за школску 2019/2020. 

Фацилитатор за ужу научну област Медицинска статистика и информатика Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за школску 2020/2021. 
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Уговор о заснивању радног односа на радном месту истраживача-приправника на Факултету медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу, број 01-131/2, од дана 10.01.2020. године. 

Уговор о заснивању радног односа на радном месту истраживача-приправника на Факултету медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу, број 01-1261/12, од дана 01.01.2021. године. 

Анекс уговора о продужетку радног односа на радном месту истраживача-приправника на Факултету медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу, број 01-1261/12, од дана 01.01.2022. године. 

 

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, 4 

1. Grbovic V, Markovic N, Bogojevic P, Nikolic J, Milosevic J, Simovic S, Cekerevac I, Jurišić-Škevin A, Zdravkovic N, 
Mijailovic S, Zdravkovic N. The effects of respiratory exercises on partial pressures of gases and anxiety in the acute 

phase of COVID-19 infection. Physiother Theory Pract. 2021:1-9. doi: 10.1080/09593985.2021.1996497.  М22; IF=2,176 

2. Nikolic Turnic T, Mijailovic S, Nikolic M, Dimitrijevic J, Milovanovic O, Djordjevic K, Folic M, Tasic Lj, Reshetnikov 

V, Mikerova M, Milovanovic D, Jakovljevic V. Attitudes and Opinions of Biomedical Students: Digital Education 

Questionnaire. Sustainability. 2022;14(15):9751. doi: 10.3390/su14159751. M22; IF=3,889 

3. Tasic N, Tasic D, Kovacevic Z, Filipovic M, Arsic M, Bozovic-Ogarevic S, Despotovic B, Bojic M, Maksimovic Z, 

Zdravkovic N, Mijailovic S, Zivkovic V, Nikolic Turnic T, Jakovljevic V. Improving Blood Pressure Control Using Digital 

Communication Methods in Serbia. Diagnostics (Basel). 2022;12(4):914. doi: 10.3390/diagnostics12040914.М22; 

IF=3,992 

4. Stevanovic D, Zdravkovic V, Poskurica M, Petrovic M, Cekerevac I, Zdravkovic N, Mijailovic S, Todorovic D, Divjak 

A, Bozic D, Marinkovic M, Jestrovic A, Azanjac A, Miloradovic V. The Role of Bioelectrical Impedance Analysis in 

Predicting COVID-19 Outcome. Front Nutr. 2022;9:906659. doi: 10.3389/fnut.2022.906659. М21; IF=6,590 

 

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

 

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. Nikolic Turnic T, Tasic Lj, Jakovljevic V, Folic M, Zaric M, Milovanovic O, Simovic S, Ognjanovic I, Zdravkovic N, 
Mijailovic S, Dimitrijevic J, Milovanovic D. Online teaching and learning in biomedical sciences: Students’ and staff’ 

attitudes and experiences on the new educational environment imposed by the COVID-19 outbreak. Ser J Exp Clin Res. 

2021; doi: 10.2478/sjecr-2021-0041. M51 

2. Mihajlovic F, Milutinovic F, Djordjevic D, Mijailovic S, Vukojicic S, Milovanovic D. Analysis of Risk Factors for 

Inappropriate Prescribing of Psychotropic Drugs in Primary Health Care in Elderly Patients. Ser J Exp Clin Res. 2022;0(0): 

-. doi: 10.2478/sjecr-2022-0020. M51 
 

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

 

 

 

IV   АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА 

 

Кандидат маг. фарм. Сара Мијаиловић је завршила интегрисане академске студије фармације на Факултету медицинских 

наука Универзитета у Крагујевцу 2019. године са просечном оценом 9,42. Школске 2019/20. године је уписала докторске 

академске студије на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу и тренутно је трећа година студија. Усмени 

докторски испит положила је 19.11.2022. године. Маг. фарм. Сара Мијаиловић је у школској 2019/20. и 2020/21. години била 

ангажована као фацилитатор за ужу научну област Медицинска статистика и информатика и учествује у извођењу 
практичне наставе, а од 10.01.2020. је ангажована као истраживач-приправник као стипендиста Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја. Као аутор и коаутор објавила је четири рада у научним часописима категорије М20, и два рада 

у часописима категорије М50. 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Ivan%20Srejovic/AppData/Local/Temp/7zOC46A03B7/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/10.%20PEDAGOSKO%20ISKUSTVO/istrazivac-pripravnik%202020.pdf
file:///C:/Users/Ivan%20Srejovic/AppData/Local/Temp/7zOC46A03B7/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/10.%20PEDAGOSKO%20ISKUSTVO/istrazivac-pripravnik%202020.pdf
file:///C:/Users/Ivan%20Srejovic/AppData/Local/Temp/7zOC46A03B7/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/10.%20PEDAGOSKO%20ISKUSTVO/istrazivac-pripravnik%202021.pdf
file:///C:/Users/Ivan%20Srejovic/AppData/Local/Temp/7zOC46A03B7/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/10.%20PEDAGOSKO%20ISKUSTVO/istrazivac-pripravnik%202021.pdf
file:///C:/Users/Ivan%20Srejovic/AppData/Local/Temp/7zOC46A03B7/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/10.%20PEDAGOSKO%20ISKUSTVO/istrazivac-pripravnik%202022.pdf
file:///C:/Users/Ivan%20Srejovic/AppData/Local/Temp/7zOC46A03B7/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/10.%20PEDAGOSKO%20ISKUSTVO/istrazivac-pripravnik%202022.pdf
file:///C:/Users/Ivan%20Srejovic/AppData/Local/Temp/7zOC46A03B7/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M20/raniji%20period/M22-1.pdf
file:///C:/Users/Ivan%20Srejovic/AppData/Local/Temp/7zOC46A03B7/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M20/raniji%20period/M22-1.pdf
file:///C:/Users/Ivan%20Srejovic/AppData/Local/Temp/7zOC46A03B7/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M20/raniji%20period/M22-1.pdf
https://kobson.nb.rs/servisi.131.html?jid=366076
file:///C:/Users/Ivan%20Srejovic/AppData/Local/Temp/7zOC46A03B7/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M20/raniji%20period/M22-2.pdf
file:///C:/Users/Ivan%20Srejovic/AppData/Local/Temp/7zOC46A03B7/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M20/raniji%20period/M22-2.pdf
file:///C:/Users/Ivan%20Srejovic/AppData/Local/Temp/7zOC46A03B7/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M20/raniji%20period/M22-2.pdf
https://kobson.nb.rs/servisi.131.html?jid=388560
file:///C:/Users/Ivan%20Srejovic/AppData/Local/Temp/7zOC46A03B7/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M20/raniji%20period/М22-3.pdf
file:///C:/Users/Ivan%20Srejovic/AppData/Local/Temp/7zOC46A03B7/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M20/raniji%20period/М22-3.pdf
file:///C:/Users/Ivan%20Srejovic/AppData/Local/Temp/7zOC46A03B7/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M20/raniji%20period/М22-3.pdf
https://kobson.nb.rs/servisi.131.html?jid=402065
https://kobson.nb.rs/servisi.131.html?jid=402065
file:///C:/Users/Ivan%20Srejovic/AppData/Local/Temp/7zOC46A03B7/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M20/raniji%20period/М21-1.pdf
file:///C:/Users/Ivan%20Srejovic/AppData/Local/Temp/7zOC46A03B7/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M20/raniji%20period/М21-1.pdf
file:///C:/Users/Ivan%20Srejovic/AppData/Local/Temp/7zOC46A03B7/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M20/raniji%20period/М21-1.pdf
https://kobson.nb.rs/servisi.131.html?jid=408778
file:///C:/Users/Ivan%20Srejovic/AppData/Local/Temp/7zOC46A03B7/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/raniji%20period/М51-1.pdf
file:///C:/Users/Ivan%20Srejovic/AppData/Local/Temp/7zOC46A03B7/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/raniji%20period/М51-1.pdf
file:///C:/Users/Ivan%20Srejovic/AppData/Local/Temp/7zOC46A03B7/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/raniji%20period/М51-1.pdf
file:///C:/Users/Ivan%20Srejovic/AppData/Local/Temp/7zOC46A03B7/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/raniji%20period/М51-1.pdf
https://kobson.nb.rs/upload/documents/MNTR/Kategorizacija_casopisa/2020/MNTR2020_medicina.pdf
file:///C:/Users/Ivan%20Srejovic/AppData/Local/Temp/7zOC46A03B7/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/raniji%20period/М51-2.pdf
file:///C:/Users/Ivan%20Srejovic/AppData/Local/Temp/7zOC46A03B7/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/raniji%20period/М51-2.pdf
file:///C:/Users/Ivan%20Srejovic/AppData/Local/Temp/7zOC46A03B7/III%20REZULTATI%20NAUCNOG%20RADA/M50/raniji%20period/М51-2.pdf
https://kobson.nb.rs/upload/documents/MNTR/Kategorizacija_casopisa/2020/MNTR2020_medicina.pdf


 3 

V МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У 

ЗВАЊЕ СВАКОГ КАНДИДАТА ПОЈЕДИНАЧНО 
 

На конкурс за избор једног сарадника у звању асистента за ужу научну област Медицинска статистика и информатика, 
објављеном у листу „Послови“ од 30.11.2022. године  пријавио се један кандидат: Маг. фарм. Сара Мијаиловић. 

 

Кандидат маг. фарм. Сара Мијаиловић испуњава све услове прописане Законом о високом образовању и Статутом 

Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, јер: 

- На завршеним претходним нивоима студија укупна просечна оцена је 9,42  

- Студент је треће године Докторских академских студија са остварених 120 ЕСПБ 

- Положила је усмени докторски испит  

- Поседује педагошко искуство 

 

Има четири публикована рада у научним часописима категорије М20, и два публикована рада у часописима категорије М50. 

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 

 

 

Комисија закључује да кандидат маг. фарм. Сара Мијаиловић испуњава све услове утврђене Законом о високом образовању 

и Статутом Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за избор сарадника у звању асистента за ужу научну 

област Медицинска статистика и информатика. 

 

Комисија предлаже Наставно-научном већу Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу да утврди предлог за 

избор маг. фарм. Сара Мијаиловић у звање асистента за ужу научну област Медицинска статистика и информатика. 

 
У Крагујевцу, 21.12.2022. 

 

 

 

 

 

ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

 

 

Проф. др Небојша Здравковић, редовни професор за ужу научну област 

Медицинска статистика и информатика Факултета медицинских наука у 
Крагујевцу, председник 

 

 

 

___________________________________________________________ 

  

 

Проф. др Миодраг Стојановић, ванредни професор за ужу научну област 

Медицинска статистика и информатика Медицинског факултета у Нишу, члан 

 

 

 
 

_________________________________________________________ 

  

Доц. др Иван Солдатовић, доцент за ужу научну област Медицинска статистика и 

информатика Медицинског факултета у Београду, члан 

 
                                                                    

 

_________________________________________________________ 
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VII   ТАБЕЛА-САЖЕТАК 

AСИСТЕНТ (ПРВИ ИЗБОР) 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 

 Остварено Испуњава услов 

Обавезни 

услови 

На завршеним претходним нивоима 

студија укупна просечна оцена (најмање 

осам) 

9,42 ДА 

Студент треће године докторских 

академских студија са остварених 120 

ЕСПБ 

Да ДА 

Специјализација из одговарајуће области 

(важи само за клиничке предмете) 
  

Смисао за наставни рад 

(педагошко искуство) 
Да ДА 

2. ПОСЕБНИ УСЛОВИ 

Алтернативни 

обавезни 

услови 

(један од) 

3  рада из научне области за коју се бира 

категорије минимум М51 на једном од 

водећих светских језика (у једном раду 

први аутор) 

2 М51 НЕ 

1 рад категорије М20 из научне области 

за коју се бира 
1 М21, 3 М22 ДА 

 


