
 

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 број  01-5218 од 25.04.2017. године, Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу   

2. Датум и место објављивања конкурса:   

       Огласне новине Послови од 03.05.2017. године.  

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

       Један истраживач сарадник за ужу научну област Неурологија 

4. Састав комисије са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назива уже научне области за коју је изабран у 
звање и установа у којој је члан комисије запослен: 

1. Проф. др Гордана Тончев, ванредни професор за ужу научну област Неурологија Факултета медицинских наука у    
Крагујевцу, председник 
2. Доц. др Светлана Милетић Дракулић, доцент за ужу научну област Неурологија Факултета медицинских наука у   
Крагујевцу, члан 

3. Проф. др Предраг Чановић, редовни професор за ужу научну област  Инфективне болести Факултета медицинских наука у 
Крагујевцу, члан 

5. Пријављени кандидати: 

       Др Катарина Весић 

II      БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

 

1. Име, име једног родитеља и презиме:  

       Катарина, Милош, Весић 

2. Датум и место рођења:  

       12.06.1980.године, Крагујевац 

3. Година уписа и завршетка високог образовања, универзитет, факултет, назив студијског програма (студијска група), 
просечна оцена током студија и стечени стручни, односно академски назив:  

1999/2000.-2007. Универзитет у Крагујевцу, Медицински факултет, Основне студије медицине, просечна оцена током 
студија 8.51 (осам и 51/100), академски назив- Доктор медицине 

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

        2011.-Докторске академске студије, Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Неуронауке  

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

        Трећа година докторских академских студија 

6. Датум полагања усменог докторског испита и оцена: 

         19.10.2013.године, оцена 10 (десет) 

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

„Утицај нивоа мокраћне киселине у серуму на замор код пацијената са мултиплом склерозом“ одобрена     
13.04.2016.године Одлуком Већа за медицинске науке Универзитета у Крагујевцу, број IV-03-268/10 

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

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

07.04.2014.године- Специјалистичке академске студије Неурологије, студент четврте године 

9. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе: 

 

10. Педагошко искуство:  

2012.-Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу, сарадник у настави, Неурологија 
2013.-Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу, сарадник у настави, Неурологија 
2014.- Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу, истраживач сарадник, Неурологија 
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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 

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: 3 
1. Vesić K, Gavrilović A, Bošković Matić T,  Azanjac A. Miller Fisher syndrome. Medicinski časopis 2013; 47(3): 153-155.  

M53 
2. Azanjac A, Gavrilović A, Bošković Matić T, Vesić K. Gliomatosis cerebri. Medicinski časopis 2014; 48 (1): 41-43. M52 

3. Azaniac A, Toncev G, Vesic K, Gavrilovic A, Boskovic Matic T, Miletic Drakulic S. The clinical outcome and therapy of a 
patient with double seronegative Myasthenia gravis. Ser J Exp Clin Res 2014; 15 (1): 43-45. M52 
 

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

1. Vesic K, Djukic Dejanovic S, Borovcanin M, Samardzic J, Toncev G. Cannabis as a possible treatment of spasticity in 
multiple sclerosis. Ser J Exp Clin Res 2016;17(1): 61-66. M52 

2. Gavrilovic A, Miletic-Drakulic S, Boskovic-Matic T, Vesic  K, Aleksic D, Toncev S, Gavrilovic J. EEG abnormalities as     
diagnostic and prognostic factor for encephalitis. Ser J Exp Clin Res.2016; 17 (3): 225-229. M52 

3. Simovic S, Aleksic D, Boskovic Matic T, Vesic K, Toncev S, Miletic Drakulic S, Toncev G. Temporal variations of stroke 
occurence. Ser J Exp Clin Res.2017; 18 (1): 33-38. M52 

4. Boskovic Matic T, Gavrilovic A, Simovic S, Aleksic D, Vesic K, Azanjac Arsic A, Toncev S, Miletic Drakulic S. Specific 
polymorphism 4G/ 5G gene for PAI-1 as a possible cause of cerebral venous thrombosis: a case report. Ser J Exp Clin 

Res.2017; 18 (2): 169-173. M52  
5. Toncev G, Vesic K, Aleksic D, Simovic S. Higher Serum Uric Acid Levels in Multiple Sclerosis Patients after Long Term 

Interferon beta Treatment. Ser J Exp Clin Res. DOI: 10.1515/SJECR-2016-0052. M52 

  

IV   АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА 

 
Кандидат др Катарина Весић у досадашњем научно-истраживачком раду аутор је и коаутор 8 радова објављених у научним 
часописима националног значаја.  Од 2012.-2014.године је била ангажована на Факултету медицинских наука Универзитета 
у Крагујевцу као сарадник у настави, Неурологија, а од 2014.године као истаживач сарадник. Активно учествује у 

организацији и спровођењу наставе на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, на 4 студијска програма: 
Интегрисаним академским студијама медицине, Интегрисаним академским студијама стоматологије, Интегрисаним 
академским студијама фармације и Основним струковним студијама. У досадашњем раду је показала висок ниво 
професионалности, колегијалности и поседује значајно педагошко искуство. Студент је четврте године академских 
специјалистичких студија из Неурологије на Факултету медицинских наука у Крагујевцу.  

V МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У 

ЗВАЊЕ СВАКОГ КАНДИДАТА ПОЈЕДИНАЧНО  
 
Кандидат Др Катарина Весић, испуњава све услове за избор у звање истраживач-сарадник предвиђене Законом о високом 

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

Крагујевцу: претходни степен студија је завршила са укупном просечном оценом већом од осам, студент је треће године 

Докторских академских студија, има пријављену тему докторске дисертације, бави се научно истраживачким радом и има 6 

објављених радова категорије М52, при чему је у једном први аутор. 

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 са задовољством предлаже Наставно-научном већу Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу да 
изабере др Катарину Весић, у звање истраживач-сарадник, јер испуњава све Законом и Статутом предвиђене услове. 
Кандидат др Катарина Весић има укупну просечну оцену већу од осам на основним студијама, студент је треће године 

Докторских академских студија, има пријављену тему докторске дисертације, бави се научно истраживачким радом и има 
објављене рецензиране научне радове. 
 
 
 
                                                                        ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

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

    Крагујевцу, председник 
 
                                                                                                                          ____________________________________________ 
         
 
 

2. Доц. др Светлана Милетић Дракулић, доцент за ужу научну област Неурологија Факултета медицинских наука у    
    Крагујевцу, члан 
 
 
                                                                                                                         _____________________________________________ 
        

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

  



 4 

 

VII   ТАБЕЛА-САЖЕТАК  

ИСТРАЖИВАЧ-САРАДНИК 

УСЛОВИ ПРЕМА ЗАКОНУ О НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ 

 Остварено Испуњава услов 

Обавезни услови 

На завршеним претходним нивоима студија укупна 
просечна оцена (најмање осам) 

8,51           Да 

Студент докторских академских студија (пријављена 
тема докторске дисертације) 

                  Да           Да 

Радови публиковани у часописима са рецензијом 
 

7 М52, 1 М53 
 

          Да 

УСЛОВИ ПРЕМА  СТАТУТУ ФАКУЛТЕТА  

1. ОПШТИ УСЛОВИ Остварено Испуњава услов 

Обавезни услови 

На завршеним претходним нивоима студија укупна 
просечна оцена (најмање осам) 

               8,51            Да 

Студент треће године докторских академских 

студија са остварених 120 ЕСПБ 
                  Да            Да 

Смисао за наставни рад 

(педагошко искуство) 
                  Да            Да 

2. ПОСЕБНИ УСЛОВИ  

Алтернативни 

обавезни услови 

(један од) 

3 рада категорије М52 (у једном први аутор) из уже 
научне области за коју се бира  

6 М52 (у једном први 
аутор) 

            Да 

1 рад категорије М20                             

 

file:///C:/Users/Gordana%20Radosavljevi/Documents/II%20BIOGRAFSKI%20PODACI/2%20i%2011.%20%20ODLUKE%20O%20IZBORIMA%20U%20ZVANJA/Vesic%202014.pdf

