Универзитет одбране у Београду
Војномедицинскa академијa
Медицински факултет

ИЗВЕШТАЈ
Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника

I. ПOДАЦИ О КОНКУРСУ И КОМИСИЈИ
1. Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке
Одлука Наставно-научног већа Војномедицинске академије број 1/10 од 30.05.2013.
2. Датум и место објављеног конкурса
Магазин „Одбрана“ од 15.06.2013.
3. Број наставника који се бира, звање и назив уже научне области за коју је конкурс расписан
Реизбор у звање ванредни професор једног наставника за ужу научну област Фармацеутска медицина.
4. Чланови Комисије (име и презиме, звање, ужа научна област за коју је изабран, датум избора у звање,
институција у којој је запослен)
1. ВС проф. др Марија Тоскић-Радојичић, ванредни професор за ужу научну област Фармацеутска медицина
Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду (изабрана 01.12.2011.
године) – председник комисије;
2. ВС проф. др Силва Добрић, редовни професор за ужу научну област Фармакологија и токсикологија
Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду (изабрана 22.11.2007.
године) – члан комисије
3. проф. др Зорица Ђурић, редовни професор за ужу научну област Фармацеутска технологија Фармацеутског
факултета Универзитета у Београду (изабрана 22.03.1994. године) – члан комисије.
5. Пријављени кандидати

ВС проф. др Мирјана Антуновић

II. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА
1. Име (име једног родитеља) и презиме

Мирјана Миодраг Антуновић
2. Звање, датум донете одлуке о избору у звање

Ванредни професор, децембар 2008. године
3. Датум и место рођења, адреса

27.06.1954. године, Алексинац,
4. Установа где је кандидат тренутно запослен и професионални статус
Војномедицинска академија, Сектор за фармацију, начелник Сектора, ВС
5. Година уписа и завршетка високог образовања, универзитет, факултет, назив студијског програма,
просечна оцена током студија и стечени стручни, односно академски назив
1973. – 1978. година, Универзитет у Београду, Фармацеутски факултет, студије фармације, 8.85, дипломирани
фармацеут
6. Година уписа и завршетка специјалистичких студија, универзитет, факултет, просечна оцена (за
здравствене специјализације оцена са завршног испита), научна област, стечени академски назив
1981. – 1985. године, Институт за фармацију Војномедицинска академија, оцена одличан, фармацеутска
технологија, специјалиста фармацеутске технологије
7. Година уписа и завршетка магистарских студија, универзитет, факултет, научна област, стечени
академски назив
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8. Налов магистарске тезе
9. Наслов докторске дисертације, година одбране, универзитет, факултет и стечено звање
„Фактори кјои утичу на стабилност инфузија и Воде за ињекције", 2002. године, Војномедицинска академија,
доктор фармацеутских наука ).
10. Знање светских језика (за сваки језик посебно) – STANAG, или наводи кандидата (чита, пише, говори, са
оценом одлично, врло добро, добро задовољавајуће)
Енглески (чита одлично, пише врло добро, говори врло добро)
11. Научна област и ужа област
Фармација, Фармацеутска технологија
12. Место и трајање студијских боравака (усавршавања) у иностранству
Kлинички центар Љубљана, Словенија - 14 дана;
Pharmacia Upjohn, Danska – 7 дана.
13. Кретање у служби
2002. и даље Начелник Института за фармацију - Сектора за фармацију ВМА
1997. – 2002. Начелник Лабораторије за израду стерилних препарата Одељења за фармацеутску технологију
Института за фармацију ВМА
1985. - 1997. Фармацеут специјалиста у Институту за фармацију ВМА
1981. - 1985. Специјализација из фармацеутске технологије (ВМА Београд)
1978. - 1981. Дипломирани фармацеут у Апотеци ВМА
14. Претходна звања (навести сва звања и годину избора)
2008. год. и даље ванредни професор ВМА, фармацеутска технологија
2002. год. и даље доцент ВМА, фармацеутска технологија
1990. год. и даље асистент ВМА, фармацеутска технологија
15. Чланство у стручним и научним асоцијацијама
2007. и даље. потпредседник је Удружења фармацеутских друштава Србије
2001. до 2009. године: председник Секције за фармацеутску технологију и козметологију Фармацеутског друштва
Србије
Члан је интернационалног удружења фармацеута (FIP)
Члан је Европског удружења за парентералну и ентералну исхрану (ESPEN, European Society of Parenteral and
Enteral Nutrition)
Члан је Републичке стручне комисије за фармацију од 2003. године
Члан је Радне групе Здравственог савета Србије, за акредитацију скупова континуиране едукације од 2010. године

Фармацеутске комора Србије, председник Етичког одбора од 2010. године

III. НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ДОПРИНОС
1. Списак публикованих радова
Публиковане радове уносити редоследом који је у складу са важећим критеријумима за изборе узвања
наставника
(за сваку библиографску једицину унети све податке и ознаку коефицијента научне компетентности)

a) у току последњег избора
Радови објављени у истакнутим часописима међународног значаја (М22; 5 бодова)
1. Aneta Perić, M.T. Radojičić, S. Dobrić, N. Damjanov, B. Miljkovic, M.Antunović, S. Vezmar. Are COX-2
inhibitors preferable to combined NSAID and PPI in countries with moderate health service expenditures? Journal
of Evaluation in Clinical Practice 2010, 16:1090-1095.
Радови објављени у часописима међународног значаја (М23; 3 бода)
1. Milić Veljović, Ivana Mihajlović, Vesna Subota, Mirjana Antunović, Jasna Jevđić, Ivo Udovičić, Ana Popadić,
Tatjana Vulović. Effect of pretreatment wizh omega-3 polyunsuturated fatty acids (PUFAs) on hematological
parameters and platelets aggregation in patients during elective coronary artery bypass grafting. Vojnosanit Pregl
2013; 70(4): 374-379.
2. Dušica Mirković, Svetlana Ibrić, Mirjana Antunović. Quality assessment of total parenteral nutrition admixtures
by the use of fractional design. Vojnosanit Pregl 2013; 70(4): 396-402.
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3. Milić Veljović, Ana Popadić, Zoran Vukić, Radoje Ilić, Zoran Trifunović, Mirjana Antunović, Vladimir
Mandarić, Svetislav Tišma, Zoran Marković. Myocardial protection during elective coronary artery bypasses
grafting by pretreatment with omega/3 polyunsaturated fatty acids. Vojnosanit Pregl 2013; 70(5): 484-492.
4.

Ljiljana Ignjatović*, Dragan Jovanović*, Goran Kronja† and Kidney Transplant Team (equal contribution): Aleksandar Dujić‡, Mihailo Marić*, Dragan
Ignjatović†, Rajko Hrvačević*, Zoran Kovačević*, Milija Petrović†, Dejan Elaković§, Tomislav Marenović║, Zoran Lukić║, Miroljub Trkuljić¶, Bratislav
Stanković¶, Đoko Maksić*, Josip Butorajac*, Miodrag Čolić‡, Biljana Drašković-Pavlović‡, Nada Kapulica-Kuljić**, Nada Drašković**, Sidor Mišović†,
Borislav Stijelja§, Novak Milović§, Perica Toševski§, Nikola Filipović║, Predrag Romić║, Miodrag Jevtić†, Miroljub Drašković†, Neven Vavić*, Zoran
Paunić*, Milorad Radojević*, Zoran Bjelanović†, Aleksandar Tomić†, Predrag Aleksić§, Branko Košević§, Dejan Mocović§, Vladimir Bančević§, Zvonko
Magić‡, Danilo Vojvodić‡, Bela Balint¶, Gordana Ostojić¶, Ljiljana Tukić††, Jadranka Murgić‡‡, Svetozar Pervulov§§, Siniša Rusović§§, Goran
Sjeničić§§, Vesna Bućan║║, Merica Milavić-Vujković║║, Dušan Jandrić¶¶, Ranko Raičević¶¶¶, Mirjana Mijušković*, Katarina Obrenčević*, Dejan
Pilčević*, Zoran Čukić*, Marijana Petrović*, Milica Petrović*, Jelena Tadić*, Brankica Terzić*, Željko Karan***, Dubravko Bokonjić†††, Silva
Dobrić‡‡‡, Mirjana Antunović§§§, Radmila Bokun║║║, Jovan Dimitrijević║║║, Biserka Vukomanović-Djurdjević. Living unrelated donor

kidney transplantation – a fourteen-year experience. Transplantacija bubrega od živog nesrodnog davaoca – 14 godina
iskustva. Vojnosanit Pregl 2010; 67(12): 998-1002.

Рад у часопису националног значаја (М52; 1,5 бод)
1. Mihajlo Jakovljevic, Mirjana Jovanovic, Zorica Lazic, Vladimir Jakovljevic, Aleksandar Djukic, Radmila
Velickovic, Mirjana Antunovic.CURRENT EFFORTS AND PROPOSALS TO REDUCE HEALTHCARE
COSTS IN SERBIA. Ser J Exp Clin Res 2011; 12 (4): 161-3.
Рад штампан у целости на скупу националног значаја (М63; 0,5 бодова)
1. M.Antunović, V.Putić, D.Mirković, M.Panišić, D.Tarabar. Vitamini i minerali u totalnoj parenteralnoj ishrani –
farmaceutski aspektii. Zbornik radova 53. Simpozijuma farmaceutskog društva Srbije: „Vitamini i minerali: od
hrane do leka i nazad“. 2009, juni 04-07. Kopaonik. Arh.farm. 2009; (2-3): 226-38.
Рад саопштен на скупу међународног значаја, штампан у изводу (М34; 0,5 бодова)
1. M. Antunović, M. Panišić, D. Tarabar. Total parenteral nutrition in the Military Medical Academy –
pharmaceutical aspects. 17 th Congress of the Balkan Military Medical Commitie 2012, may 29 – june 01,
Belgrade, Serbia, 2012. p. 70-1.
2. M. Pavlović, M. Antunović, D. Mirković, V. Putić, A.Petrović. Time-dependent stability and safety assessment of
Total Parenteral nutrition admixture prepared in hospital pharmacy. 72nd International Congress of FIP World
Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 2012, 3 - 8 October, Amsterdam, Netherlandsl. 2012.
3. Marija Pavlović, Mirjana Antunović, Dušica Mirković, Aleksandar Petrović. Physical stability analysis of total
parenteral nutrition admixture. Fifth congress of Pharmacy of Macedonia with International Participation 2011,
21-25.09.2011., Ohrid, R. Macedonia 2012.
4. M.Antunović. Uloga bolničkog farmaceuta, od potreba do mogućnosti. Prvi kongres farmaceuta Crne Gore a
međunarodnim učešćem 2011, 12-15. maja 2011, Bečići, Crna Gora 2011.
5. M. Antunović, V. Putić, M. Simonović, V. Savić. Preparation and quality control of unpreserved Dexamethasone
sodium phosphate eye drops in hospital pharmacy. 16th Congress of European Association of Hospital
Pharmacists EAHP 2011, 30 march – 1 April, Vienna,Austria 2011. P. 75.
6. Panišić Marina, Kostić Z., Slavković D., Tarabar D., Antunović M., Ćuk V. TPN in the treatment of fistulas in
Crohn disease. 7 th Biannual International symposium of coloproctology 2010, october 07-09, Belgrade, Serbia.
2010.
7. Ј.Б. Ренауд, М.Антуновић. Ciprofloksacin hospital consumption. 70th Congress of FIP World Congress of
Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 2010, 28 August- 2 September, Lisabon, Portugal. 2010. p. 195.
8. V. Putić, M.Antunović, D. Aleksić, S. Ćosić, D. Mirković, M. Marić. the possibility of preparing and stability
testing of intracameral cefuroksim sodium injection 10 mg/ml. 70th Congress of FIP World Congress of Pharmacy
and Pharmaceutical Sciences 2010, 28 August- 2 September, Lisabon, Portugal. 2010. p. 195.
9. Perić A, Toskić-Radojičić M, Dobrić S, Miljković B, Antunović M. The cost of treating the patients with
nonsteroidal anti-inflamatory drugs. Abstracs. ISPOR Serbia chapter first international conference “Health
Economics in the Context of Health Care System”. 2009 march 9-10. Sava Center, Belgrade,Serbia. 2009.p. 291
10. D.C. Mirković, M.M. Antunović, V.R. Putić,- B.B. roganović. Lipid globule size inof total parenteral admixture –
limited factor of its stability. 31th Congress of ESPEN 2009, 29 August – 1 September, Vienna, Austria. In:
Clinical Nutrition 2009, 2(2): 119-20.
11. Bodiroga M, Antunović M, Bodiroga M. Quality control of water for pharmaceutical purposes. 69th Congress of
FIP World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 2009, 3 - 8 September, Istambul, Turkey. 2009. p.
164.
12. Bošković M, Antunović M, Kilibarda V. Dexamethasone sodium phosphate eye drops as viscose solutions. 69th
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Congress of FIP World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 2009, 3 - 8 September, Istambul,
Turkey. 2009. p. 195.
Рад саопштен на скупу националног значаја штампан у изводу (М64; 0,2 бода)
1. М. Антуновић, Ј. Зечевић, Д. Мирковић, А. Перић. Улога болничког фармацеута у здравственом тиму
поликлинике 25. Универзијаде – Београд 2009. V Конгрес фармацеута Србије са међународним учешћем
2010. У: Арх. за фарм. 2010, 60: 616-7.
2. Ј.Б. Ренауд, М. Антуновић. Болничка потрошња цефалоспорина. V Конгрес фармацеута Србије са
међународним учешћем 2010. У: Арх. за фарм. 2010, 60: 666-7.
3. Д. Алексић, М. Антуновић, В. Путић, Д. Мирковић, С. Ћосић, В. Драгањац. Ex tempore припрема и
испитивање ињекција цефуроксим-натријума. V Конгрес фармацеута Србије са међународним учешћем
2010. У: Арх. за фарм. 2010, 60: 794-5.
Публикација од националног значаја (М42; 5 бодова)
1. M. Антуновић.ФАКТОРИ КОЈИ УТИЧУ НА СТАБИЛНОСТ РАСТВОРА ЗА ИНФУЗИЈУ. Задужбина
Андрејевић; Београд, 2008.
2. Рибар М, Антуновић M, Аранђеловић Н, Гајдаш M, Газикаловић E, Јовичић И, Катић М, Коритник С,
Михајловић Д, Мирашевић С, Могоровић М M, Никитовић Љ, Пејкић В, Спасојевић M, Свилар В, ToскићРадојичић M, Узелац M, Васиљевић M, Вучинић-Миланковић Н, Живановић Н. МАГИСТРАЛНЕ
ФОРМУЛЕ 2008 ФМ. Вулета Г, Милић J, уредници. Београд: фармацеутско друштво Србије; 2008.
б) у ранијем периоду уколико то предвиђају критеријуми
2. Уређивање часописа и публикација
a) у току последњег изброног периода
б) у ранијем периоду
3. Учешће у НИ пројектима (одобрени и завршени)
(назив НИ пројекта са ознаком, период реализације, да ли је кандидат руководилац или сарадник)

1. НИ пројекат "Имуномодулаторна својства нутритивних продуката", шифра ВМА /07-09/Б.23. Пројекат је
завршен – сарадник..
2. НИ пројекат "Медицински и фармацеутски аспекти смеша за тоталну патрентералну исхрану", шифра ВМА /0910/Б.8. Пројекат је завршен 2011. године – руководилац пројекта.
4. Признања, награде и одликовања за професионални рад:
a) у току последњег изброног периода
Медаља за врлине у областима одбране и безбедности (указ 1/2-01-001/99-147 од 31.12.1999.)
Златна медаља за ревносну службу (указ бр. 35 од 19.11.2012.)

б) у ранијем периоду
5. Остало

IV. ПЕДАГОШКА СПОСОБНОСТ И ДОПРИНОС У НАСТАВИ
1. Наставни рад (пре избора у звање наставника)
а) Назив студијског програма, наставног предмета (модула, курса), година студијског програма и
фонд часова:
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б) Педагошко искуство

в) Приступно предавање (датум, место, тема, оцена комисије)

2. Наставни рад (после избора у звање наставника)
а) Назив студијског програма, предмета (модула, курса), година студијског програма и фонд часова
(на основним, дипломским односно специјалистичким, магистарским и докторским студијама):
1.
2.
3.
4.
5.

ВМА: ШРО - 2 часа
Медицински факултат ВМА- Фармацеутска медицина: 2 часа недељно
Медицински факултет Ниш - Интегрисане академске студије фармације, Фармацеутска технологија I, Фармацеутска
технологија II и Биофармација: 3 часа недељно
Ментор специјалистичког стажа специјалистичких студија за потребе „Фармацеутске технологије“ Фармацеутског
факултета у Београду
Предавач по позиву за предмет Дијететика на Фармацеутском факултету у Београду

3. Увођење нових области, наставних предмета (модула, курсева)

4. Увођење нових метода у реализацији наставе

5. Уџбеници - основни (наслов, аутори, година издавања, издавач)
1. Рибар М, Антуновић M, Аранђеловић Н, Гајдаш M, Газикаловић E, Јовичић И, Катић М, Коритник С, Михајловић Д,
Мирашевић С, Могоровић М M, Никитовић Љ, Пејкић В, Спасојевић M, Свилар В, Toскић-Радојичић M, Узелац M,
Васиљевић M, Вучинић-Миланковић Н, Живановић Н. Магистралне формуле 2008 ФМ. Вулета Г, Милић J, уредници.
Београд: фармацеутско друштво Србије; 2008. ISBN 978-86-910113-1-4.

6. Уџбеници – помоћни (приручници, скрипте и сл. – наслов, аутор, година издавања, издавач)

7. Награде и признања универзитета, педагошких и научних асоцијација:

8. Извођење наставе на универзитетима ван земље

9. Мишљење кадета - студената о педагошком раду наставника

5

IV. ПЕДАГОШКА СПОСОБНОСТ И ДОПРИНОС У НАСТАВИ

10. Остало
Значајно континуирано учешће у едукацији у оквиру додипломске наставе студентима Фармацеутског факултета
у Београду и Медицинском факултету у Нишу, здравствене специјализације из Фармацеутске технологије за
специјализанте ВМА и специјализанте Фармацеутског факултета Универзитета у Београду.
Континуирана едукација у оквиру ВМА, Сектора за фармацију, КЦ Ниш, Апотекарске установе Ниш

V. РУКОВОЂЕЊЕ – МЕНТОРСТВО У ИЗРАДИ ЗАВРШНИХ РАДОВА
1. Руковођење – менторство у изради дипломских и специјалистичких радова и магистарских теза (име и презиме
кандидата, ужа научна област, наслов рада, високошколска установа, година и место одбране)

Дипломски радови:
1. Ања Куглер, фармацеутска технологија, "галенска израда капсула", Медицински факултет Ниш, Одсек за
фармацију, 2012. год., Медицински факултет Ниш.
2. Александра Столић, фармацеутска технологија, "Могућност израде вискозних капи за очи са декспантенолом у
условима апотеке", Медицински факултет Ниш, Одсек за фармацију, 2012. год., Медицински факултет Ниш.
3. Милица Милић, фармацеутска технологија, "Израда ињекција у условима болничке апотеке", Медицински
факултет Ниш, Одсек за фармацију, 2012. год., Медицински факултет Ниш.
4. Дијана Живић, фармацеутска технологија, "Израда вискозних капи за очи у условима апотеке", Медицински
факултет Ниш, Одсек за фармацију, 2011. год., Медицински факултет Ниш.
5. Олга Панчић, фармацеутска технологија, "Израда и испитивање Euro Collins раствора у условима болничке
апотеке", Медицински факултет Ниш, Одсек за фармацију, 2011. год., Медицински факултет Ниш.
6. Марија Павловић, фармацеутска технологија, "Израда и испитивање смеша за тоталну парентералну исхрану",
Медицински факултет Ниш, Одсек за фармацију, 2011. год., Медицински факултет Ниш.
7. Марија Симоновић, фармацеутска технологија, "Израда и испитивање капи за очи у условима апотеке",
Медицински факултет Ниш, Одсек за фармацију, 2010. год., Медицински факултет Ниш.
Специјалистички радови:
1. Марија Марић, фармацеутска технологија, "Централизована припрема цитотоксичних лекова – припрема и
стабилност Etoposid injekcija 0,4 mg/ml", ВМА, 2013. год., ВМА.
2. Драгана Алексић, фармацеутска технологија, "Израда и испитивање раствора за перфузију и презервацију
органа при трансплантацији", ВМА, 2006. год., ВМА.
3. Данијела Пецарски, фармацеутска технологија, "Формулисање и испитивање гела за очи са декспантенолом",
ВМА, 2005. год., ВМА.
4. Данијела Ракић, фармацеутска технологија, "Израда и испитивање пуферованих капи за очи пилокарпинхлорида са тимолол-малеатом", ВМА, 2006. год., ВМА.
5. Ивана Брашанац, фармацеутска технологија, "", ВМА, 2006. год., ВМА.
6. Лидија Бојовић, фармацеутска технологија, "Израда и испитивање капсула у лабораторијским условима", ВМА,
2006. год., ВМА.
7. Душица Мирковић, фармацеутска технологија, "Тотална парентерална исхрана – терапијски и фармацеутски
аспекти", ВМА, 1998. год., ВМА.
Магистарскa теза:
1. Мирковић Душица, фармацеутска технологија, "Утицај концентрације електролита на карактеристике смеше за
тоталну парентералну исхрану", ВМА, 2008. год., ВМА.
2. Руковођење – менторство докторских дисертација (име и презиме докторанта, ужа научна област, наслов
дисертације, високошколска уснова, година и место одбране)

3. Учешће у комисијама за одбрану дипломских и специјалистичких радова, магистарских теза и докторских
дисертација (специјалистички рад, магистарска теза и докторска дисертација, име и презиме кандидата, ужа научна
област, наслов рада, високошколска установа, година и место одбране)

Дипломски радови:
1.Емилија Јоцић, фармацеутска технологија, "Утицај помоћних материја на фармацеутско-технолошке особине
таблета са литијум-карбонатом, Медицински факултет Ниш, Одсек за фармацију, 2012. год., Медицински

6
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факултет Ниш.
2. Aнa Тацић, фармацеутска технологија, "Деривати целулозе у формулацијама оралних гела са глукозом и
сахарозом", Медицински факултет Ниш, Одсек за фармацију, 2012. год., Медицински факултет Ниш.
3. Марија Цветкоуић, фармацеутска технологија, "Утицај поступака израде на квалитет амбифилних подлога",
Медицински факултет Ниш, Одсек за фармацију, 2008. год., Медицински факултет Ниш.
4. Војин Јовић, фармацеутска технологија, "Утицај флокуланата на стабилност суспензија", Медицински факултет
Ниш, Одсек за фармацију, 2008. год., Медицински факултет Ниш.
Специјалистички радови:
1. Марија Марић, фармацеутска технологија, "Централизована припрема цитотоксичних лекова – припрема и
стабилност Etoposid injekcija 0,4 mg/ml", ВМА, 2013. год., ВМА.
2. Драгана Алексић, фармацеутска технологија, " Израда и испитивање раствора за перфузију и презервацију
органа при трансплантацији", ВМА, 2006. год., ВМА.
3. Гордана Андреев, фармацеутска технологија, "Утицај структуре подлоге за лековите масти на брзину
ослобађања лековите супстанце", ВМА, 2006. год., ВМА.
4. Данијела Пецарски, фармацеутска технологија, " Формулисање и испитивање гела за очи са декспантенолом ",
ВМА, 2005. год., ВМА.
5. Александра Аранђеловић, фармацеутска технологија, "Формулисање и испитивање матрикс таблета
аминофилина у лабораторијским условима", ВМА, 2005. год., ВМА.
6. Данијела Ракић, фармацеутска технологија, "Израда и испитивање пуферованих капи за очи пилокарпинхлорида са тимолол-малеатом ", ВМА, 2004. год., ВМА.
7. Ивана Брашанац, фармацеутска технологија, "", ВМА, 2004. год., ВМА.
8. Лидија Бојовић, фармацеутска технологија, " Израда и испитивање капсула у лабораторијским условима ",
ВМА, 2003. год., ВМА.
9. Славица Белчевић, фармацеутска технологија, "Деривати целулозе у формулацијама оралних гела са глукозом и
сахарозом", ВМА, 2003. год., ВМА.
Магистарскe тезе:
1. Мирковић Душица, фармацеутска технологија, "Утицај концентрације електролита на карактеристике смеше за
тоталну парентералну исхрану", ВМА, 2008. год., ВМА.
2. Анета Орозовић, фармакоинформатика, "Фармакоеркономска анализа примене неселективних и селективних
инхибитора циклоксигеназе", ВМА, 2006. год., ВМА.
Докторска дисертација:
1. Анета Перић, фармацеутска информатика, ВМА, члан комисије за оцену теме и теза докторског рада
„Фармакоекономски аспекти праћења успешности примењене антибиотске терапије код критично оболелих са
сепсом“, одлуке број 11/534 од 29.09.2011 и 6/538 од 22.12.2011).
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VI. ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
1. Учешће у раду органа и тела високошколских јединица и Универзитета

- члан је Наставно-научног већа Медицинског факултета ВМА Универзитета одбране од 2002. год.
- заменик председника Комисије за лекове Војномедицинске академије.
- члан је тима за непосредну реализацију Споразума о међусобној сарадњи Војномедицинске академије и
Агенције за лекове и медицинска средства Р. Србије од 2007. год.
- члан је Конзилијума за резервне и нерегистроване антибиотике ВМА од 2007. год.
- члан је Комисије за спречавање и сузбијање болничких инфекција у ВМА
2. Учешће у комисијама за избор у звање наставника, наставника страног језика, наставника вештина, асистента,
сарадника у настави, вишег лектора и лектора (име и презиме кандидата, звање у које је биран, високошколска
установа у којој је вршен избор и година избора)

1. Комисија за избор једног сарадника у настави за ужу научну област Фармација – Фармацеутска технологија и
Биофармација – Одлука Изборног већа Медицинског факултета у Нишу бр. 13-5046/2-11 од 29.06.2012. године –
председник
2. Комисија за реизбор у звање ванредног професора за предмет Фармацеутска технологија – Одлука Наставно –
научног већа ВМА бр. 28/534 од 01.10.2011. године
3. Комисија за реизбор у звање асистент за предмет Фармацеутска информатика – Одлука Наставно – научног
већа ВМА бр. 35/534 од 01.10.2011. године
4. Комисија за реизбор у звање доцента за ужу научну област Фармацеутска технологија са индустријском
фармацијом и биофармацијом – Одлука Сената Европског универзитета у Београду бр. 110/1 од 12.09.2011.
године
5. Комисија за реизбор у звање асистент за ужу научну област Фармацеутска технологија – Одлука Изборног већа
фармацеутског факултета у Београду бр. 636/2 од 07.04.2004. године.
3. Руковођење у високошколским јединицама и на Универзитету

4. Допринос активностима на афирмацијиУниверзитета

5. Вођење професионалних (струковних) организација

Од 2004. до 2008. год. била је председник Секције за фармацеутску технологију Фармацеутског друштва Србије.
Потпредседник Удружења фармацеутских друштава Србије и члан Управног одбора.
6. Учешће у раду одбора, стручних тела, професионалних организација
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Потпредседник Удружења фармацеутскух друштава Србије
Председник Етичког комитета Фармацеутске коморе Србије
Члан Републичке стручне комисије за фармацију
Члан Савета ВМА
Члан Одбора за здравствене специјализације ВМА
IV Конгрес фармацеута Србије. Фармацеутско друштво. Београд, октобар 2006., председник организационог одбора.

7. Израда професионалних експертиза и рецензирање радова и пројеката

РЕЦЕНЗИЈЕ:
1. У часопису African Journal of Pharmacy and Pharmacology
2. У часопису Acta Facultatis Medicae Naissensis
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VII. АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА
1. ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА ПЕДАГОШКОГ РАДА
Анализа наставне делатности: наставну делатност кандидат обавља савесно излажући савремено
конципирана актуелна стручна и научна предавања, која излаже јасно, разумљиво и прилагођено
профилу слушалаца. Кандидат је у склопу своје наставне активности свакодневно доступан
фармацеутима на стажу и специјализацији за стручна објашњења и помоћ у раду.

2. ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА
Свој научноистраживачки рад започела је увођењем стерилних галенских парентералних лекова у
производни програм болничке апотеке. У даљем току њен велики допринос је у унапређењу и
савременом приступу изради и одређивању рока употребе одређених стерилних галенских лекова, из
које области је и највећи број њених радова. Њени радови из области израде и испитивања
стабилности смеша за тоталну парентералну исхрану, као и перфузионих и презервационих раствора
потребних при трансплантацији органа представљају основ савремене израде стерилног галенског
лека у овој установи. У последње време интензивно ради на стварању услова за централизовану
припрему цитотоксичне терапије.
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VIII. МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ
На расписани конурс пријавио се један кандидат.
Кандидат Мирјана Антуновић, специјалиста фармацеутске технологије, ванредни професор за област
Фармацеутска медицина, испуњава све услове за реизбор у звање ванредног професора прописане
а) Законом о високом образовању
б) Статутом Универзитета одбране
в) Критеријумима за стицање звања настаника („Службени војни лист“ бр.7/12), јер има:
Прописани услови
Услови кандидата
Научни степен доктора наука из уже научне области за
коју се бира
Матична здравствена специјализација на предметима
за које таква специјализација постоји
После избора у звање ванредни професор има најмање
два in extenso рада у часописима са кумулативним
импакт фактором са JCR листе чија је вредност
најмање 0.75
После избора у звање ванредни професор има најмање
један in extenso рад у часописима индексираним у SCI
Expanded бази података без импакт фактора, који се
може заменити радовима објављеним у часописима са
JCR листе
После избора у звање ванредни професор има најмање
два in extenso рада у часописима индексираним у
MEDLINE бази података који се могу заменити са
радовима објављеним у часописима са JCR листе
Статус руководиоца научноистраживачког или
стручног пројекта или сарадника (члан истраживачког
или стручног тима) на таквом пројекту.
Од претходног избора има:
- књигу или монографију из релевантне области, или
- уџбеник или превод уџбеника из области из које се
бира, или
- практикум, збирку задатака или скрипту за наставу
из области из које се бира.
Саопштења на међународним или домаћим научним
скуповима.
Менторство за израду најмање једног магистарског
рада или докторске дисертације. Овај услов може се
заменити учешћем у комисији за одбрану две тезе
(докторске, магистарске или обе) или учешћем у
комисији за одбрану једне тезе (докторска или
магистарска) уз учешће у својству ментора за две
здравствене специјализације (супспецијализације).
Остварене активности најмање у три елемента из
Табеле 1 Критеријума за стицање звања наставника у
пољу за медицинске науке („Службени војни лист“,
број 7/12)

докторат из уже научне области
специјалиста из фармацеутске технологије
има 5 in extenso радова у часописима са JCR листе,
чија је кумулативна вредност импакт фактора 1,739.

рад из овог услова покрива један од 5 радова у
часописима са JCR листе

радове из овог услова покривају два од 5 радова у
часописима са JCR листе
Руководилац је у једном (1) НИР пројекту.
Члан тима је у једном (1) НИР пројекту.

1 књига

Укупно 16 саопштења, од чега 4 на домаћим и 12
саопштења на међународним научним скуповима
Ментор за израду једног магистарског рада.
Члан комисије за одбрану једног магистарског рада

активности у више од 3 елемента из Табеле 1
Критеријума за стицање звања наставника у пољу за
медицинске науке („Службени војни лист“, број 7/12) :
активности 2, 3, 6, 12, 15

На укупно 1/2 странице куцаног текста написати мишљење за сваког пријављеног кандидата посебно, уз експлицитно
навођење да ли сваки кандидат испуњава услове за избор у звање или их не испуњава. Оцена испуњености услова за избор у
звање врши се према важећим критеријумима за изборе у звања наставника на Универзитету одбране
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ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ОДРЕЂЕНО ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА

Комисија позитивно оцењује научноистраживачки, стручни и професионални допринос, педагошке
способности и допринос академској и широј заједници пријављеног кандидата Мирјане Антуновић и
предлаже Наставно-научном већу Медицинског факултета Универзитета одбране, да утврди предлог за
реизбор Мирјане Антуновић у звање ванредног професора за ужу научну област фармацеутска
медицина.
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ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ОДРЕЂЕНО ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА

Уколико се на конкурс јавило више кандидата, комисија образлаже разлоге због којих даје предност предложеном
кандидату.
Члан комисије који се не слаже са мишљењем већине чланова комисије и не жели да потпише извешатј, дужан је да у
образац извештаја унесе образложење.
НАПОМЕНА: Образац се попуњава навођењем кратких одговора, са валидним подацима, без непотребног текста.
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