
100. седница Наставно-научног већа  

 

12.1. ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА У ВЕЗИ СА ДОКТОРСКИМ 

ДИСЕРТАЦИЈАМА 
 

12.1.1. ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ НАУЧНЕ ЗАСНОВАНОСТИ 

ТЕМА ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА 
 

 
1 „Социомедицински аспекти несанице и утицај на квалитет живота одраслог становништва Србије“   

Кандидат: Немања Мурић 

Изборно подручје: Неуронауке 

Предлог Комисије Веће ДАС-а: 
1. Проф. др Мирјана Јовановић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Психијатрија, председник  

2. Доц. др Снежана Радовановић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу 
научну област Социјална медицина, члан  

3. Проф. др Милан Латас, ванредни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду за ужу 

научну област Психијатрија, члан  

Предлог Комисије НИР-а:  
1. Проф. др Мирјана Јовановић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Психијатрија, председник  

2. Доц. др Снежана Радовановић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу 
научну област Социјална медицина, члан  

3. Проф. др Милан Латас, ванредни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду за ужу 

научну област Психијатрија, члан  

Предлог НИР-а: Формирати комисију у предложеном саставу.  

 

2 „Улога галектина-3 у мишјим моделима експерименталних инфламацијских пародонталних болести“    

Кандидат: Милица Величковић 
Изборно подручје: Имунологија. инфекција и инфламација 

Предлог Комисије ДАС-а:  

1. Проф. др Гордана Радосављевић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Микробиологија и имунологија, председник  
2. Проф. др Радмила Обрадовић, ванредни професор Медицинског факултета Универзитета у Нишу за 

ужу научну област Орална медицина и пародонтологија, члан  

3. Проф. др Иван Јовановић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 
Крагујевцу за уже научне области Микробиологија и имунологија; Онкологијa, члан  

Предлог Комисије НИР-а:  

1. Проф. др Гордана Радосављевић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 
Крагујевцу за ужу научну област Микробиологија и имунологија, председник  

2. Проф. др Радмила Обрадовић, ванредни професор Медицинског факултета Универзитета у Нишу за 

ужу научну област Орална медицина и пародонтологија, члан  

3. Проф. др Иван Јовановић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 
Крагујевцу за уже научне области Микробиологија и имунологија; Онкологијa, члан  

Предлог НИР-а: Формирати комисију у предложеном саставу.  
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3 „COVID-19: Повезаност ћелијских и молекулских параметара урођене и стечене имуности са тежином 

болести“    

Кандидат: Софија Секулић 
Изборно подручје: Имунологија, инфекција и инфламација 

Предлог Комисије ДАС-а:  

1. Проф. др Небојша Арсенијевић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 
Крагујевцу за уже научне области Микробиологија и имунологија; Онкологијa, председник  

2. Проф. др Жељко Мијаиловић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Инфективне болести, члан  

3. Проф. др Зана Долићанин, редовни професор Департмана за биомедицинске науке Државног 
Универзитета у Новом Пазару за ужу научну област Патологија, члан  

Предлог Комисије НИР-а:  

1. Проф. др Небојша Арсенијевић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 
Крагујевцу за уже научне области Микробиологија и имунологија; Онкологијa, председник  

2. Проф. др Жељко Мијаиловић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Инфективне болести, члан  

3. Проф. др Зана Долићанин, редовни професор Департмана за биомедицинске науке Државног 
Универзитета у Новом Пазару за ужу научну област Патологија, члан  

Предлог НИР-а: Формирати комисију у предложеном саставу.  

 

 

4 „Синтеза, карактеризација и потенцијални антитуморски ефекти мононуклеарних 5,6-епокси-5,6-дихидро-

1,10-фенантролинских комплекса платине(II)“    

Кандидат: Милица Димитријевић Стојановић 
Изборно подручје: Имунологија, инфекција и инфламација 

Предлог Комисије ДАС-а:  

1. Доц. др Милена Јуришевић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу 
научну област Клиничка фармација, председник  

2. Проф. др Слободанка Митровић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Патолошка анатомија, члан  
3. Доц. др Бобан Чобељић, доцент Хемијског факултета Универзитета у Београду за ужу научну област 

Општа и неорганска хемија, члан  

Предлог Комисије НИР-а:  

1. Доц. др Милена Јуришевић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу 
научну област Клиничка фармација, председник  

2. Проф. др Слободанка Митровић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Патолошка анатомија, члан  
3. Доц. др Бобан Чобељић, доцент Хемијског факултета Универзитета у Београду за ужу научну област 

Општа и неорганска хемија, члан  

Предлог НИР-а: Формирати комисију у предложеном саставу.  
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5 „Полиморфизми гена за галектин-3 код болесника у терминалној фази реналне инсуфицијенције“    

Кандидат: Зоран Ковачевић 

Изборно подручје: Експериментална и клиничка интерна медицина 
Предлог Комисије ДАС-а:  

1. Доц. др Марина Милетић-Ковачевић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу 

за ужу научну област Хистологија и ембриологија, председник  
2. Проф. др Александар Ђукић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Патолошка физиологија, члан  

3. Доц. др Ана Вујић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну 

област Педијатрија, члан  
4. Доц. др Маја Саздановић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу 

научну област Хистологија и ембриологија, члан  

5. Проф. др Нела Максимовић, ванредни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду за 
ужу научну област Хумана генетика, члан  

Предлог Комисије НИР-а:  

1. Доц. др Марина Милетић-Ковачевић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу 

за ужу научну област Хистологија и ембриологија, председник  
2. Проф. др Александар Ђукић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Патолошка физиологија, члан  

3. Доц. др Ана Вујић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну 
област Педијатрија, члан  

4. Доц. др Маја Саздановић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу 

научну област Хистологија и ембриологија, члан  
5. Проф. др Нела Максимовић, ванредни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду за 

ужу научну област Хумана генетика, члан  

Предлог НИР-а: Формирати комисију у предложеном саставу.  

 

 

6 „Синтеза, карактеризација и потенцијални антитуморски ефекти 1,5-нафтиридинских динуклеарних 

комплекса паладијума(II)“    
Кандидат: Миладин Бошковић 

Изборно подручје: Клиничка и експериментална хирургија 

Предлог Комисије ДАС-а:  

1. Проф. др Иван Јовановић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 
Крагујевцу за уже научне области Микробиологија и имунологија; Онкологијa, председник  

2. Проф. др Снежана Рајковић, ванредни професор Продно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Неорганска хемија, члан  
3. Проф. др Владимир Ђукић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду за ужу 

научну област Хирургија са анестезиологијом, члан  

Предлог Комисије НИР-а:  

1. Проф. др Иван Јовановић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 
Крагујевцу за уже научне области Микробиологија и имунологија; Онкологијa, председник  

2. Проф. др Снежана Рајковић, ванредни професор Продно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Неорганска хемија, члан  
3. Проф. др Владимир Ђукић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду за ужу 

научну област Хирургија са анестезиологијом, члан 

Предлог НИР-а: Формирати комисију у предложеном саставу.  
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7 „Утицај састава фоликуларне течности на квалитет јајних ћелија и исход вантелесне оплодње“    

Кандидат: Александра Стојановић 

Изборно подручје: Матичне ћелије у биомедицинским наукамa 
Предлог Комисије ДАС-а:  

1. Доц. др Горан Бабић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну 

област Гинекологија и акушерство, председник  
2. Доц. др Марија Анђелковић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу 

научну област Биохемија, члан  

3. Проф. др Биљана Божић, редовни професор Биолошког факултета Универзитета у Београду за ужу 

научну област Имунологија, члан  
Предлог Комисије НИР-а:  

1. Доц. др Горан Бабић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну 

област Гинекологија и акушерство, председник  
2. Доц. др Марија Анђелковић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу 

научну област Биохемија, члан  

3. Проф. др Биљана Божић, редовни професор Биолошког факултета Универзитета у Београду за ужу 

научну област Имунологија, члан  
Предлог НИР-а: Формирати комисију у предложеном саставу.  

 

 

8 „Зависност модулације антитуморског имунског одговора од времена примене мезенхимских матичних 

ћелија“    

Кандидат: Драгана Милорадовић 

Изборно подручје: Матичне ћелије у биомедицинским наукамa 
Предлог Комисије ДАС-а:  

1. Проф. др Миодраг Стојковић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Генетика, председник  
2. Проф. др Биљана Љујић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу 

за ужу научну област Генетика, члан  

3. Проф. др Ивана Новаковић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду за ужу 
научну област Хумана генетика, члан  

Предлог Комисије НИР-а:  

1. Проф. др Миодраг Стојковић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Генетика, председник  
2. Проф. др Биљана Љујић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу 

за ужу научну област Генетика, члан  

3. Проф. др Ивана Новаковић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду за ужу 
научну област Хумана генетика, члан  

Предлог НИР-а: Формирати комисију у предложеном саставу.  
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9 „Утицај преципитирајућег фактора на клиничку слику и краткотрајни исход пацијената са Guillain-Barré-

овим синдромом“    

Кандидат: Весна Максимовић 
Изборно подручје: Превентивна медицина 

Предлог Комисије ДАС-а:  

1. Проф. др Душан Ђурић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за 
ужу научну област Клиничка фармација, председник  

2. Доц. др Марија Секулић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу 

научну област Хигијена и екологија, члан  

3. Проф. др Тихомир Илић, редoвни професор Медицинског факултета Војномедицинске академије 
Универзитета одбране у Београду за ужу научну област Неурологија, члан  

Предлог Комисије НИР-а:  

1. Проф. др Душан Ђурић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за 
ужу научну област Клиничка фармација, председник  

2. Доц. др Марија Секулић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу 

научну област Хигијена и екологија, члан  

3. Проф. др Тихомир Илић, редoвни професор Медицинског факултета Војномедицинске академије 
Универзитета одбране у Београду за ужу научну област Неурологија, члан  

Предлог НИР-а: Формирати комисију у предложеном саставу.  

 

 

10 „Успешност лапароскопске рукавне ресекције желуца у лечењу гојазности и метаболичког синдрома код 

пацијената са индексом телесне масе изнад и испод 50 kg / m2“    

Кандидат: Срђан Путник 
Изборно подручје: Клиничка и експериментална фармакологија 

Предлог Комисије ДАС-а:  

1. Проф. др Драган Миловановић,  редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 
Крагујевцу за ужу научну област Фармакологија и токсикологија, председник  

2. Проф. др Драгче Радовановић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Хирургија, члан  
3. Доц. др Снежана Половина, доцент Фармацеутског факултета Универзитета Привредна академија у 

Новом Саду за ужу научну област Ендокринологија , члан  

Предлог Комисије НИР-а:  

1. Проф. др Драган Миловановић,  редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 
Крагујевцу за ужу научну област Фармакологија и токсикологија, председник  

2. Проф. др Драгче Радовановић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Хирургија, члан  
3. Доц. др Снежана Половина, доцент Фармацеутског факултета Универзитета Привредна академија у 

Новом Саду за ужу научну област Ендокринологија , члан  

Предлог НИР-а: Формирати комисију у предложеном саставу.  
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12. 1.2.  УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ НАУЧНЕ 

ЗАСНОВАНОСТИ ТЕМА ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА И ИМЕНОВАЊЕ 

МЕНТОРА 
 

1 „Дужина теломера и активност теломеразе у леукоцитима периферне крви оболелих од схизофреније“ 

Кандидат: Милена Сташевић 

Изборно подручје: Неуронауке 

Комисија:  
1. Проф. др Драгана Игњатовић Ристић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Психијатрија, председник  

2. Доц. др Милан Зарић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну 
област Биохемија, члан  

3. Проф. др Милан Латас, ванредни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду за ужу 

научну област Психијатрија, члан  
Увид јавности у извештај од 19.02. до 07.03.2021. године-Није било примедби 

Предложени коментори: 

Проф. др Владимир Јањић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу 

за ужу научну област Психијатрија  
Доц. др Татјана Николић, доцент Медицинског факултета Универзитета у Београду за ужу научну област 

Медицинска и клиничка биохемија 

Предлог Веће ДАС-а: Усвојити Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације и 
одредити за коменторе проф. др Владимира Јањића, ванредног професора Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Психијатрија и доц. др Татјану Николић, доцента 

Медицинског факултета Универзитета у Београду за ужу научну област Медицинска и клиничка биохемија 

Предлог НИР-а: Усвојити Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације и одредити за 
коменторе проф. др Владимира Јањића, ванредног професора Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Психијатрија и доц. др Татјану Николић, доцента 

Медицинског факултета Универзитета у Београду за ужу научну област Медицинска и клиничка биохемија 
 

2 „Утицај полиморфизама АСЕ2, IFNL3 и IFNL4 гена на тежину клиничке слике и исход COVID-19“ 

Кандидат: Сања Матић 

Изборно подручје: Истраживања у фармацији 

Комисија:  

1. Проф. др Данијела Тодоровић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Генетика, председник  
2. НС Сузана Поповић, научни сарадник Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу 

научну област Микробиологија и имунологија, члан  

3. Проф. др Зоран Тодоровић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду за ужу 

научну област Фармакологија, Клиничка фармакологија и токсикологија, члан  

Увид јавности у извештај од 25.02. до 15.03.2021. године-Није било примедби 

Предложени коментори: 

Проф. др Дејан Баскић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за 
ужу научну област Фармацеутска микробиологија 

Проф. др Наташа Ђорђевић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу 

за ужу научну област Фармакологија и токсикологија 
Предлог Веће ДАС-а: Усвојити Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације и 

одредити за коменторе проф. др Дејана Баскића, редовног професора Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Фармацеутска микробиологија и проф. др Наташу 

Ђорђевић, редовног професора Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну 
област Фармакологија и токсикологија 
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Предлог НИР-а: Усвојити Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације и одредити за 

коменторе проф. др Дејана Баскића, редовног професора Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Фармацеутска микробиологија и проф. др Наташу Ђорђевић, редовног 
професора Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Фармакологија и 

токсикологија 

 

 

3 „Евалуација ефеката антиепилептичке терапије код деце школског узраста са новодијагностикованом 

епилепсијом на когнитивно и психичко функционисање и квалитет живота“ 

Кандидат: Жељка Рогач 

Изборно подручје: Неуронауке 

Комисија:  

1. Проф. др Владимир Јаковљевић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Физиологија, председник  
2. Проф. др Слободан Обрадовић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Педијатрија, члан  

3. Др сци.мед Дејан Стевановић, научни сарадник Медицинског Факултета Универзитета у Београду за 
ужу научну област Дечија психијатрија, члан  

Увид јавности у извештај од 24.02. до 12.03.2021. године-Није било примедби 

Предложени ментор: 

Проф. др Димитрије Николић, ванредни професор Медицинског Факултета Универзитета у Београду за 

ужу научну област  Педијатрија  

Предлог Веће ДАС-а: Усвојити Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације и 

одредити за менторa проф. др Димитрија Николића, ванреднога професор Медицинског Факултета 
Универзитета у Београду за ужу научну област  Педијатрија 

Предлог НИР-а: Усвојити Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације и одредити за 

менторa проф. др Димитрија Николића, ванредног професора Медицинског Факултета Универзитета у 
Београду за ужу научну област  Педијатрија 

 

4 „Ефекти различитих терапијских модалитета на оксидациони статус пацијената са псоријазом“ 

Кандидат: Марија Медовић 

Изборно подручје: Експериментална и примењена физиологија са спортском медицином 

Комисија:  

1. Доц. др Невена Јеремић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу 
научну област Фармацеутска хемија, председник  

2. Доц. др Ана Равић Николић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу 

научну област Дерматовенерологија, члан  

3. Доц. др Марија Стојановић, доцент Медицинског факултета Универзитета у Београду за ужу научну 
област Медицинска физиологија, члан  

Увид јавности у извештај од 08. до 24.03.2021. године-- Усвојити извештај 

Предложени коментори: 

Доц. др Весна Миличић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну 

област Дерматовенерологија  

Доц. др Иван Срејовић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну 

област Физиологија 
Предлог Веће ДАС-а: Усвојити Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације и 

одредити за коменторе доц. др Весну Миличић, доцента Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Дерматовенерологија и доц. др Ивана Срејовића, доцента Факултета 
медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Физиологија 

Предлог НИР-а: Усвојити Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације и одредити за 

коменторе доц. др Весну Миличић, доцента Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за 
ужу научну област Дерматовенерологија и доц. др Ивана Срејовића, доцента Факултета медицинских 

наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Физиологија 
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5 „In vivo и in vitro испитивања биотоксичности полистиренских микро- и наночестица“ 

Кандидат: Сандра Николић 

Изборно подручје: Клиничка и експериментална фармакологија 

Комисија:  

1. Проф. др Миодраг Стојковић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Генетика, председник  

2. Доц. др Марина Милетић Ковачевић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу 
за ужу научну област Хистологија и ембриологија, члан  

3. Проф. др Срђан Пешић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Нишу за ужу област 

Фармакологија и токсикологија, члан  
Увид јавности у извештај од 10. до 25.03.2021. године- Усвојити извештај 

Предложени коментори: 

Проф. др Биљана Љујић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за 
ужу научну област Генетика  

Доц. др Марина Газдић Јанковић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за 

ужу научну област Генетика 

Предлог Веће ДАС-а: Усвојити Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације и 
одредити за коменторе проф. др Биљану Љујић, ванредног професора Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Генетика и доц. др Марину Газдић Јанковић, доцента 

Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Генетика 
Предлог НИР-а: Усвојити Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације и одредити за 

коменторе проф. др Биљану Љујић, ванредног професора Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Генетика и доц. др Марину Газдић Јанковић, доцента Факултета 

медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Генетика 
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12.1.3. ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ И ОДБРАНУ ЗАВРШЕНИХ 

ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА 
 

 
1 „Утицај формалина и парафинског блока на фрагментацију молекула ДНК у хуманим ткивима изузетих 

приликом извођења судскомедицинских обдукција“   

Кандидат: Катарина Витошевић 
Изборно подручје: Хумана репродукција и развој 

Предлог Комисије ДАС-а:  

1. Проф. др Оливера Милошевић-Ђорђевић, редовни професор Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Генетика, председник    
2. Проф. др Ђорђе Алемпијевић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Београу за 

ужу научну област Судска медицина, члан  

3. Доц. др Маја Саздановић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу 
научну област Хистологија и ембриологија, члан   

Предлог НИР-а:  

1. Проф. др Оливера Милошевић-Ђорђевић, редовни професор Факултета медицинских наука 
Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Генетика, председник    

2. Проф. др Ђорђе Алемпијевић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Београу за 

ужу научну област Судска медицина, члан  

3. Доц. др Маја Саздановић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу 
научну област Хистологија и ембриологија, члан   

Предлог НИР-а: Формирати комисију у предложеном саставу.  

 
 

 

2 „Утицај елиминационе дијете код интолеранције на храну на здравствено стање и спортску способност 
професионалних спортиста“   

Кандидат: Марија Костић-Вучићевић 

Изборно подручје: Експериментална и примењена физиологија са спортском медицином 

Предлог Комисије ДАС-а:  
1. Доц. др Иван Срејовић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну 

област Физиологија, председник    

2. Проф. др Владислав Воларевић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 
Крагујевцу за ужу научну област Медицинска генетика, члан  

3. Проф. др Брижита Ђорђевић, редовни професор Института за броматологију Фармацеутски факултет 

Универзитета у Београду за ужу научну област Броматологија, члан  

Предлог НИР-а:  
1. Доц. др Иван Срејовић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну 

област Физиологија, председник    

2. Проф. др Владислав Воларевић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 
Крагујевцу за ужу научну област Медицинска генетика, члан  

3. Проф. др Брижита Ђорђевић, редовни професор Института за броматологију Фармацеутски факултет 

Универзитета у Београду за ужу научну област Броматологија, члан  
Предлог НИР-а: Формирати комисију у предложеном саставу.  
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3 „Испитивање антимикробних, антиинфламацијских, антиоксидационих и кардиопротективних ефеката 

екстракта сремуша, Allium ursinum L“   

Кандидат: Милош Кривокапић 
Изборно подручје: Експериментална и примењена физиологија са спортском медицином 

Предлог Комисије ДАС-а:  

1. Доц. др Јована Брадић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну 
област Фармацеутска технологија, председник    

2. Доц. др Јована Јеремић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу 

научну област Фармацуетска биотехнологија, члан 

3. Проф. др Сергеј Бољевић (Болевич Сергея Бранкович) редовни професор Првог државног московског 
универзитета „И.М. Сеченов“, Москва, Руска Федерација, за ужу научну област Патологија, члан  

Предлог НИР-а:  

1. Доц. др Јована Брадић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну 
област Фармацеутска технологија, председник    

2. Доц. др Јована Јеремић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу 

научну област Фармацуетска биотехнологија, члан 
3. Проф. др Сергеј Бољевић (Болевич Сергея Бранкович) редовни професор Првог државног московског 

универзитета „И.М. Сеченов“, Москва, Руска Федерација, за ужу научну област Патологија, члан  

Предлог НИР-а: Формирати комисију у предложеном саставу.  

 

 

4 „Повезаност вредности прокалцитонина и параметара оксидационог стреса код пацијената са сепсом“   

Кандидат: Јасна Петровић 
Изборно подручје: Експериментална и примењена физиологија са спортском медицином 

Предлог Комисије ДАС-а:  

1. Доц. др Татјана Лазаревић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу 

научну област Интерна медицина, председник    
2. Доц. др Тамара Николић Турнић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за 

ужу научну област Клиничка фармација, члан  

3. Проф. др Маја Шурбатовић, редовни професор Медицинског факултета Војномедицинске академије 
Универзитета одбране у Београду за ужу научну област Анестезиологија и интензивно лечење, члан    

Предлог НИР-а:  

1. Доц. др Татјана Лазаревић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу 
научну област Интерна медицина, председник    

2. Доц. др Тамара Николић Турнић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за 

ужу научну област Клиничка фармација, члан  

3. Проф. др Маја Шурбатовић, редовни професор Медицинског факултета Војномедицинске академије 
Универзитета одбране у Београду за ужу научну област Анестезиологија и интензивно лечење, члан    

Предлог НИР-а: Формирати комисију у предложеном саставу.  
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12.1.4. УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ И ОДБРАНУ 

ЗАВРШЕНИХ ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА 
 

1 „Испитивање степена повезаности концентрације цитокина у урину и серуму са патохистолошким и 

клиничким карактеристикама карцинома простате“     

Кандидат: Дејан Јовановић 

Изборно подручје: Онкологија 

Комисија:  

1. Проф. др Данило Војводић, редовни професор Медицинског факултета војномедицинске академије 

Универзитета одбране у Београду за ужу област имунологија, председник  
2. Доц. др Александар Арсенијевић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за 

ужу област Онкологија, члан  

3. Проф. др Предраг Алексић, ванредни професор Медицинског факултета војномедицинске академије 
Универзитета одбране у Београду за ужу област Урологија, Онкологија , члан  

Увид јавности у извештај од: 03.02. до 06.03.2021. године-Није било примедби 

Предлог НИР-а: Усвојити Извештај  
 

 

2 „Колоректални карцином: утицај системских концентрација цитокина и патохистолошких карактеристика 

на анемију и тромбоцитозу“     

Кандидат: Миодраг Јоцић 

Изборно подручје: Експериментална и клиничка интерна медицина 

Комисија:  

1. Проф. др Наташа Здравковић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 
Крагујевцу, за ужу научну област Интерна медицина, председник  

2. Проф. др Светлана Ђукић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу, за ужу научну област Интерна медицина, члан  
3. Проф. др Дарко Мирковић, редовни професор Медицинског факултета Војномедицинске академије 

Универзитета одбране у Београду, за ужу научну област Хирургија, члан  

Увид јавности у извештај од: 03.02. до 06.03.2021. године-Није било примедби 

Предлог НИР-а: Усвојити Извештај  

 

3 „Морфолошки и функционални аспекти срчане адаптације на тренинг и детренинг код пацова различитог 

пола“     

Кандидат: Радица Драгојловић Ружичић 

Изборно подручје: Експериментална и примењена физиологија са спортском медицином 

Комисија:  

1. Доц. др Исидора Милосављевић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за 
ужу научну област Фармацеутску биотехнологију, председник    

2. Доц. др Илија Јефтић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну 

област Патолошка физиологија, члан  
3. Проф. др Драган Радовановић, редовни професор Факултета физичке културе и спорта Универзитета у 

Нишу за ужу научну област Физиологија, члан  

Увид јавности у извештај од: 03.02. до 06.03.2021. године-Није било примедби 

Предлог НИР-а: Усвојити Извештај  
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4 „Фактори ризика за настанак акутне токсичности код оболелих од карцинома грлића материце лечених 

истовременом хемио и радиотерапијом“     

Кандидат: Марија Живковић Радојевић 

Изборно подручје: Клиничка и експериментална фармакологија 

Комисија:  

1. Проф. др Јанко Ђурић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за 

ужу научну област Гинекологија и акушерство, председник  
2. Проф. др Маријана Станојевић Пирковић, ванредни професор Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Биохемија, члан  

3. Проф. др Јовица Шапоњски, ванредни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду за 
ужу научну област Радиологија, члан  

Увид јавности у извештај од: 24.02. до 26.03.2021. године-Није било примедби 

Предлог НИР-а: Усвојити Извештај  
 

 

5 „Улога тиамина у инхибицији оксидативног стреса митохондрија и ендоплазматског ретикулума у 

анималном моделу доксорубицином индуковане кардиотоксичности“     

Кандидат: Тања Радоњић 

Изборно подручје: Експериментална и примењена физиологија са спортском медицином 

Комисија:  

1. Доц. др Невена Јеремић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу 
научну област Фармацеутска хемија, председник    

2. Доц. др Маја Саздановић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу 

научну област Хистологија и ембриологија, члан  
3. Проф. др Зоран Тодоровић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду за ужу 

научну област Фармакологија, Клиничка фармакологија и токсикологија, члан Увид јавности у извештај 

од: 25.02. до 29.03.2021. године-Није било примедби 

Предлог НИР-а: Усвојити Извештај  
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12.1.5 МОЛБЕ 

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 
 

1. Наставак студија 

 
1. Бојан Радојичић 74/2012 

Молба за наставак студија у школској 2020/21. години  
Препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 612-00-01346/2020-06 од 

18.09.2020.године  

Министарство препоручује високошколским установама да омогуће да студенти којима је истекао рок за 
завршетак студија у двоструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма, на 

лични захтев, продуже студирање по започетом студијском програму, условима и правилима студија. 

Предлог Веће ДАС-а: Усвојити молбу и одобрити наставак студија у шк. 2020/2021. години 

Предлог Комисије за НИР: Усвојити молбу и одобрити наставак студија у шк. 2020/2021. години 

 

2. Мирослав Мишовић 73/2012 

Молба за наставак студија у школској 2020/21. години  
Препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 612-00-01346/2020-06 од 

18.09.2020.године  

Министарство препоручује високошколским установама да омогуће да студенти којима је истекао рок за 
завршетак студија у двоструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма, на 

лични захтев, продуже студирање по започетом студијском програму, условима и правилима студија. 

Предлог Веће ДАС-а: Усвојити молбу и одобрити наставак студија у шк. 2020/2021. години 

Предлог Комисије за НИР: Усвојити молбу и одобрити наставак студија у шк. 2020/2021. години 

 

3. Ана Сретеновић 39/2013 

Молба за наставак студија у школској 2020/21. години  
Препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 612-00-01346/2020-06 од 

18.09.2020.године  

Министарство препоручује високошколским установама да омогуће да студенти којима је истекао рок за 

завршетак студија у двоструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма, на 
лични захтев, продуже студирање по започетом студијском програму, условима и правилима студија. 

Предлог Веће ДАС-а: Усвојити молбу и одобрити наставак студија у шк. 2020/2021. години 

Предлог Комисије за НИР: Усвојити молбу и одобрити наставак студија у шк. 2020/2021. години 

 

4. Марко Пешић 142/2008 

Молба за наставак студија у школској 2020/21. години  
Препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 612-00-01346/2020-06 од 

18.09.2020.године  

Министарство препоручује високошколским установама да омогуће да студенти којима је истекао рок за 

завршетак студија у двоструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма, на 
лични захтев, продуже студирање по започетом студијском програму, условима и правилима студија. 

Предлог Веће ДАС-а: Усвојити молбу и одобрити наставак студија у шк. 2020/2021. години 

Предлог Комисије за НИР: Усвојити молбу и одобрити наставак студија у шк. 2020/2021. години 

 

5. Неда Арсенијевић 166/2009 

Молба за наставак студија у школској 2020/21. години  
Препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 612-00-01346/2020-06 од 

18.09.2020.године  

Министарство препоручује високошколским установама да омогуће да студенти којима је истекао рок за 

завршетак студија у двоструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма, на 
лични захтев, продуже студирање по започетом студијском програму, условима и правилима студија. 

Предлог Веће ДАС-а: Усвојити молбу и одобрити наставак студија у шк. 2020/2021. години 
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Предлог Комисије за НИР: Усвојити молбу и одобрити наставак студија у шк. 2020/2021. Години 

 

 

2. Молба за мировање права и обавеза  на Докторским академским студијама 
 

1. Катарина Томашевић 68/2014 

Молба за мировање права и обавеза на Докторским академским студијама у школској 2020/21. години, због 

неге детета. 

Предлог Веће ДАС-а: Усвојити молбу и одобрити мировање права и обавеза у школској 2020/21. 
Предлог Комисије за НИР: Усвојити молбу и одобрити мировање права и обавеза у школској 2020/21. 

 

 

 

3. Продужење рока за израду докторске дисертације 

 

 
1. Ивана Раковић  75/2011 

Молба за продужетак рока за израду и одбрану докторске дисертације под насловом                  
„Испитивање антимикробне и антиоксидативне активности паладијума (II) комплекса“ 

Ментор: Проф. др Предраг Чановић 

Дана 17.05.2018. године Веће за медицинске науке Универзитета у Крагујевцу дало је сагласност на 

Извештај Комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације.  
Напомена:  

Ивана Раковић поднела је благовремено молбу дана 23.03.2021.године, пре истека рока.  

Правилником о пријави, изради и одбрани докторске дисертације, докторског уметничког пројекта 
прописано је да кандидат брани докторску дисертацију у року од три године од дана одобрења теме. 

Веће факултета може кандидату, на његов захтев, одобрити продужење рока за одбрану дисертације али 

највише још за две године. 

Предлог Веће ДАС-а: Усвојити молбу и одобрити продужетак рока у трајању од 1 године 

Предлог Комисије за НИР: Усвојити молбу и одобрити продужетак рока у трајању од 1 године 

 
 

2. Марија Петровић  30/2006 

Молба за продужетак рока за израду и одбрану докторске дисертације под насловом                  „Ефекти 

новосинтетисаних комплекса платине (IV) на раст и радиоосетљивост ћелија хуманих малигних 

тумора in vitro“ 

Ментор: Проф. др Данијела Тодоровић 

Дана 04.04.2018. године Веће за медицинске науке Универзитета у Крагујевцу дало је сагласност на 
Извештај Комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације.  

Напомена:  

Марија Петровић поднела је благовремено молбу дана 23.03.2021.године, пре истека рока.  
Правилником о пријави, изради и одбрани докторске дисертације, докторског уметничког пројекта 

прописано је да кандидат брани докторску дисертацију у року од три године од дана одобрења теме. 

Веће факултета може кандидату, на његов захтев, одобрити продужење рока за одбрану дисертације али 

највише још за две године. 

Предлог Веће ДАС-а: Усвојити молбу и одобрити продужетак рока у трајању од 1 године 

Предлог Комисије за НИР: Усвојити молбу и одобрити продужетак рока у трајању од 1 године 
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3. Милош Кривокапић 32/2015 

Молба за продужетак рока за израду и одбрану докторске дисертације под насловом „Испитивање 

антимикробних, антиинфламацијских, антиоксидационих и кардиопротетивних ефеката екстракта 

сремуша Allium ursinum L “ 

Ментор: Проф. др Марина Томовић 

Дана 06.06.2018. године Веће за медицинске науке Универзитета у Крагујевцу дало је сагласност на 
Извештај Комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације.  

Напомена:  

Милош Кривокапић поднео је благовремено молбу дана 19.03.2021.године, пре истека рока.  

Правилником о пријави, изради и одбрани докторске дисертације, докторског уметничког пројекта 
прописано је да кандидат брани докторску дисертацију у року од три године од дана одобрења теме. 

Веће факултета може кандидату, на његов захтев, одобрити продужење рока за одбрану дисертације али 

највише још за две године. 

Предлог Веће ДАС-а: Усвојити молбу и одобрити продужетак рока у трајању од 1 године 

Предлог Комисије за НИР: Усвојити молбу и одобрити продужетак рока у трајању од 1 године 

 

4. Сања Танасковић Станковић 31/2006 

Молба за продужетак рока за израду и одбрану докторске дисертације под насловом 

„Имунохистохемијске, ултраструктурне и морфометријске карактеристике мезиоденса“ 

Ментор: Проф. др Зоран Милосављевић 
Дана 03.05.2017. године Веће за медицинске науке Универзитета у Крагујевцу дало је сагласност на 

Извештај Комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације. Кандидату Сањи Танасковић 

Станковић продужен је рок за израду и одбрану докторске дисертације под насловом „ 

Имунохистохемијске, ултраструктурне и морфометријске карактеристике мезиоденса “ одлуком 

Наставно-научног већа број одлуке 01-679/3-36 од 29.01.2020. године.  

 

Напомена:  

Сања Танасковић Станковић поднела је благовремено молбу дана 19.03.2021.године, пре истека рока.  

Правилником о пријави, изради и одбрани докторске дисертације, докторског уметничког пројекта 

прописано је да кандидат брани докторску дисертацију у року од три године од дана одобрења теме. 
Веће факултета може кандидату, на његов захтев, одобрити продужење рока за одбрану дисертације али 

највише још за две године. 

Предлог Веће ДАС-а: Усвојити молбу и одобрити продужетак рока у трајању од 1 године 
Предлог Комисије за НИР: Усвојити молбу и одобрити продужетак рока у трајању од 1 године 

 

5. Анита Ивошевић 34/2013 

Молба за продужетак рока за израду и одбрану докторске дисертације под насловом „Прогностички 

значај експресије матрикс металопротеиназа 2, 9 и 14 код узнапредовалог немикроцелуларног 

карцинома плућа“ 

Ментор: Проф. др Марина Петровић 
Дана 06.06.2018. године Веће за медицинске науке Универзитета у Крагујевцу дало је сагласност на 

Извештај Комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације.  

Напомена:  

Анита Ивошевић поднела је благовремено молбу дана 11.03.2021.године, пре истека рока.  

Правилником о пријави, изради и одбрани докторске дисертације, докторског уметничког пројекта 

прописано је да кандидат брани докторску дисертацију у року од три године од дана одобрења теме. 

Веће факултета може кандидату, на његов захтев, одобрити продужење рока за одбрану дисертације али 
највише још за две године. 

Предлог Веће ДАС-а: Усвојити молбу и одобрити продужетак рока у трајању од 1 године 

Предлог Комисије за НИР: Усвојити молбу и одобрити продужетак рока у трајању од 1 године 
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6. Душан Тодоровић 35/2013 

Молба за продужетак рока за израду и одбрану докторске дисертације под насловом „Утицај материјала и 

дизајн интраокуларног сочива на развој опацификације задње капсуле сочива код болесника након 

операције катаракте методом факоемулзификације“ 

Ментор: Проф. др Сунчица Срећковић 

Дана 07.02.2018. године Веће за медицинске науке Универзитета у Крагујевцу дало је сагласност на 
Извештај Комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације.  

Напомена:  

Душан Тодоровић поднео је благовремено молбу дана 08.03.2021.године, пре истека рока.  

Правилником о пријави, изради и одбрани докторске дисертације, докторског уметничког пројекта 
прописано је да кандидат брани докторску дисертацију у року од три године од дана одобрења теме. 

Веће факултета може кандидату, на његов захтев, одобрити продужење рока за одбрану дисертације али 

највише још за две године. 

Предлог Веће ДАС-а: Усвојити молбу и одобрити продужетак рока у трајању од 1 године 

Предлог Комисије за НИР: Усвојити молбу и одобрити продужетак рока у трајању од 1 године 
 

 

4. Комисија за полагање усменог докторског испита 
 

4. 1. Предлог чланова комисије за полагање усменог докторског испита изборно подручје ИП6-Превентивна 

медицина: 

Комисија: 

1. Проф. др Нела Ђоновић  

2. Проф. др Сања Коцић  

3. Проф. др Марина Петровић  
4. Доц. др Драган Васиљевић  

5. Доц. др Снежана Радовановић  

 

Резервни чланови:   

1. Доц. др Светлана Радевић  

2. Доц. др Ивана Симић Вукомановић 

3. Доц. др Марија Секулић 
4. Доц. др Далибор Стајић 

5. Проф. др Зоран Протрка 

6. Проф. др Владимир Јањић  
7. Проф. др Горан Давидовић  

8. Проф. др Татјана Кањевац  

9. Проф. др Светлана Ђукић  

Предлог Веће ДАС-а: Усвојити предложену комисију 
Предлог Комисије за НИР: Усвојити предложену комисију 

 

 

5. Промена ментора докторске дисертације 

 
Студент: Ирена Лазић (претходно презиме: Николић-Мицковић) 120/2009 са. 
Изборно подручје: ИП6 Превентивна медицина 

Сврха молбе: Промена ментора докторске дисертације под називом „Процена утицаја социодемографских, 

здравствених фактора и физичке активности на развој деформитета кичменог стуба код деце“ проф. др 
Иване Петронић Марковић.  

За новог ментора предлаже се проф. др Сања Синђић Антуновић (на листи менора ФМН).  

Са променом метора сагласност је дала проф. др Ивана Петронић Марковић.  
Предлог Веће ДАС-а: Усвојити молбу и одобрити промену ментора 

Предлог Комисије за НИР: Усвојити молбу и одобрити промену ментора 
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12.2. Специјалистичке и уже специјалистичке студије 
 

12.2.1. Комисије за полагање специјалистичког испита 
 

1. Предлог комисије за полагање специјалистичког испита из Абдоминалне хирургије: 
 

1. Проф. др Драгче Радовановић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Хирургија, председник  
2. Доц. др Александар Цветковић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за 

ужу научну област Хирургија, члан  

3. Доц. др Бојан З. Милошевић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу 
научну област Хирургија, члан  

Резервни чланови:  

1. Проф. др Берислав Векић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу  за ужу научну област Хирургија 
2. Проф. др Срђан Нинковић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Хирургија 

3. Доц. др Марко Спасић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу 
научну област Хирургија 

4. Доц. др Иван Радосављевић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу 

научну област Хирургија 
5. Доц. др Бојан Стојановић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу 

научну област Хирургија 

Предлог већа за специјалистичке студије: усвојити предложену комисију 

Предлог комисије за НИР: усвојити предложену комисију 

 

2. Предлог комисије за полагање специјалистичког испита из Опште хирургије: 

 
1. Проф. др Драгче Радовановић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 
Крагујевцу за ужу научну област Хирургија, председник  

2. Доц. др Александар Цветковић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за 

ужу научну област Хирургија, члан  

3. Доц. др Марко Спасић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу 
научну област Хирургија, члан  

Резервни чланови:  

1. Проф. др Берислав Векић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 
Крагујевцу за ужу научну област Хирургија 

2. Проф. др Срђан Нинковић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Хирургија 
3. Доц. др Бојан З. Милошевић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу 

научну област Хирургија 

4. Доц. др Иван Радосављевић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу 

научну област Хирургија 
5. Доц. др Бојан Стојановић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу 

научну област Хирургија 

6. Доц. др Никола Мирковић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу 
научну област Хирургија 

Предлог већа за специјалистичке студије: усвојити предложену комисију 

Предлог комисије за НИР: усвојити предложену комисију 
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12.2.2. ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ О ОЦЕНИ РАДА УЖЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ 

 
ОСНОВНИ ПОДАЦИ 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 
Нела Ђоновић 

БРОЈ ДОСИЈЕА 
2019/2-XXXVII 

ГРАНА МЕДИЦИНЕ 
Дијетотерапија 

УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ЗАВРШНОГ РАДА УЖЕ 

СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ 

НАСЛОВ 

 Нутритивни факори ризика за настанак хроничних незаразних болести 

из колективне исхране деце и омладине 

КОМИСИЈА 1. Проф. др Биљана Вулетић, редовни професор Факултета медицинских 

наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Педијатрија – 

председник 

2.  Доц. др Драган Васиљевић, доцент Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Хигијена и екологија – 

члан, ментор 

3. Проф. др Александар Ђукић, редовни професор Факултета 

медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област 

Патолошка физиологија  – члан 

МЕНТОР 1. Доц. др Драган Васиљевић, доцент Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Хигијена и екологија 

ИЗВЕШТАЈ О 

ОЦЕНИ  

РАДА 

-Није било примедби 

 

Предлог већа за специјалистичке студије: усвојити извештај комисије 

Предлог комисије за НИР: усвојити извештај комисије 
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12.2.3. ИЗВЕШТАЈ О ПРИЗНАВАЊУ СТАЖА 

 
Комисија за признавање специјалистичког стажа из гране медицине Абдоминална хирургија 
специјализанта Милоша Миловановића у следећем саставу: 

1. Проф. др Берислав Векић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Хирургија – председник комисије 
2. Проф. др Драгче Радовановић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Хирургија – члан комисије 

3. Проф. др Срђан Нинковић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Хирургија – члан комисије 
је прегледала и проучила захтев и достављену документацију специјализанта Милоша Миловановића: 

Предлог комисије је да се у специјалистички стаж признају следеће вештине из области Абдоминална 

хирургија за период у трајању од 12 месеци: 

Процедура: Вештина: број извођења: 

Обрада инфицираних меких ткива оперише 10 

Обрада панарицијума оперише 6 

Обрада дијабетичне гангрене оперише 2 

Апендектомија оперише 5 

Укљештене киле оперише/асистира 5/5 

Дехисценција лапаротомијске ране оперише 2 

Сутура перфоративног улкуса оперише 2 

Анастомоза танког црева оперише 6 

Екстензија прелома дугих костију екстремитета оперише/асистира 15/5 

Репозиција прелома опеирше/асистира 15/5 

Пункција зглобног излива оперише 10 

Пункција великих телесних шупљина оперише 10 

Дијагностичка артоскопија оперише 5 

Обрада великих дефеката меких ткива оперише/асистира 20/20 

Торакална дренажа оперише 10 

Једноставна остеосинтеза са одстрањивањем 

остеосинтетичког материјала 
оперише/асистира 10/5 

Торакална пункција оперише 5 

Торакотомија оперише/асистира 5/5 

Затварање торакотомије Оперише/асистира 5/5 

 

Предлог већа за специјалистичке студије: усвојити извештај комисије 

Предлог комисије за НИР: усвојити извештај комисије 
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12.2.4. МОЛБЕ СТУДЕНАТА 

 

4.1. Привремени прекид специјалистичког стажа 
1. Душица Бајовић 

Молба за привремени прекид специјалистичког стажа из гране медицине Патологија.  

Шеф катедре: проф. др Слободанка Митровић 
Напомена: Општа болница Чачак поднела је молбу за привремени прекид специјалистичког стажа из гране 

медицине Патологија специјализанта Душици Бајовић у периоду од 19.11.2020. године до 23.1.2021. године  

због радног ангажовања специјализанта у матичној установи. 

Предлог већа за специјалистичке студије: одобрити привремени прекид  
Предлог комисије за НИР: одобрити привремени прекид 

 

2. Андријана Костић 

Молба за привремени прекид специјалистичког стажа из гране медицине Пулмологија.  
Шеф катедре: проф. др Зорица Лазић 

Напомена: Универзитетско клинички центар Крагујевац поднео је молбу за привремени прекид 

специјалистичког стажа из гране медицине Пулмологија специјализанта Андријане Костић почев од 
15.12.2020. године због радног ангажовања специјализанта у матичној установи. 

Предлог већа за специјалистичке студије: одобрити привремени прекид  

Предлог комисије за НИР: одобрити привремени прекид 

 

3. Бојан Вучинић 

Молба за привремени прекид специјалистичког стажа из гране медицине Онкологија.  

Шеф катедре: проф. др Срђан Нинковић 

Напомена: Здравствени центар Косовска Митровица поднео је молбу за привремени прекид 
специјалистичког стажа из гране медицине Онкологија специјализанта Бојана Вучинића у периоду од 

7.7.2020. године до 1.3.2021. године  због радног ангажовања специјализанта у матичној установи. 

Предлог већа за специјалистичке студије: одобрити привремени прекид  

Предлог комисије за НИР: одобрити привремени прекид 
 

4. Душан Павловић 

Молба за привремени прекид специјалистичког стажа из гране медицине Ортопедска хирургија и 

трауматологија.  
Шеф катедре: проф. др Бранко Ристић 

Напомена: Општа болница Крушевац поднела је молбу за привремени прекид специјалистичког стажа из 

гране медицине Ортопедска хирургија и трауматологија специјализанта Душана Павловића почев од 
3.3.2021. године због радног ангажовања специјализанта у матичној установи. 

Предлог већа за специјалистичке студије: одобрити привремени прекид  

Предлог комисије за НИР: одобрити привремени прекид 

 

5. Томислав Миљковић 

Молба за привремени прекид рока за полагање специјалистичког испита из гране медицине 

Психијатрија.  

Шеф катедре: проф. др Владимир Јањић 

Напомена: Општа болница Лесковац поднела је молбу за привремени прекид рока за полагање 

специјалистичког испита из гране медицине Психијатрија специјализанта Томислава Миљковића у 

периоду од 1.3.2021. године до 31.3.2021. због радног ангажовања специјализанта у матичној 

установи. 

Предлог већа за специјалистичке студије: одобрити привремени прекид  

Предлог комисије за НИР: одобрити привремени прекид 
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6. Јована Пандрц 

Молба за привремени прекид специјалистичког стажа из гране медицине Радиологија .  

Шеф катедре: доц. др Радиша Војиновић 

Напомена: Општа болница Краљево поднела је молбу за привремени прекид специјалистичког стажа из 

гране медицине Радиологија специјализанта Јоване Пандрц у периоду од 15.12.2020. године до 31.1.2021. 
због радног ангажовања специјализанта у матичној установи. 

Предлог већа за специјалистичке студије: одобрити привремени прекид  

Предлог комисије за НИР: одобрити привремени прекид 

 

 

4.2. Мировање специјалистичког стажа 
1. Дејан Матовић 

Молба за мировање рока за стицање услова за полагање ужеспецијалистичког испита из гране медицине 

Судска психијатрија.  
Шеф катедре: проф. др Владимир Јањић 

Напомена: Дејан Матовић поднео је молбу за мировање рока за стицање услова за полагање 

ужеспецијалистичког испита из гране медицине Судска психијатрија у периоду од 1.7.2020. године до 
22.3.2021. године  због радног ангажовања специјализанта у матичној установи. 

Предлог већа за специјалистичке студије: одобрити мировање 

Предлог комисије за НИР: одобрити мировање 

 

2. Катарина Пантић 

Молба за мировање специјалистичког стажа из гране медицине Интерна медицина.  

Шеф катедре: проф. др Наташа Здравковић 

Напомена: Катарина Пантић поднела је молбу за мировање специјалистичког стажа из гране медицине 
Интерна медицина почев од 1.12.2020. године због боловања ради одржавања трудноће и неге детета. 

Предлог већа за специјалистичке студије: одобрити мировање 

Предлог комисије за НИР: одобрити мировање 

 

3. Катарина Костић 

Молба за мировање специјалистичког стажа из гране медицине Хигијена.  

Шеф катедре: проф. др Нела Ђоновић 

Напомена: Катарина Костић поднела је молбу за мировање специјалистичког стажа из гране медицине 
Хигијена у периоду од 23.2.2021. године до 23.2.2022. године због боловања ради одржавања трудноће и 

неге детета. 

Предлог већа за специјалистичке студије: одобрити мировање 

Предлог комисије за НИР: одобрити мировање 

 

4.3. Наставак специјалистичког стажа 
 
1. Марија Протић 

Молба за наставак ужеспецијалистичког стажа из гране медицине Кардиологија. 
Шеф катедре: проф. др Горан Давидовић. 

Напомена: Марија Протић поднела је молбу за наставак специјалистичког стажа из гране медицине 

Кардиологија почев од 1.3.2021. године с обзиром да је престала потреба за радним ангажовањем у матичној 
установи.  

Предлог већа за специјалистичке студије: одобрити наставак специјализације 

Предлог комисије за НИР: одобрити наставак специјализације 

 

2. Светлана Стевановић 
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Молба за наставак специјалистичког стажа из гране медицине Патологија. 

Шеф катедре: проф. др Слободанка Митровић. 

Напомена: Светлана Стевановић поднела је молбу за наставак специјалистичког стажа из гране медицине 
Патологија почев од 1.3.2021. године с обзиром да је престала потреба за радним ангажовањем у матичној 

установи.  

Предлог већа за специјалистичке студије: одобрити наставак специјализације 

Предлог комисије за НИР: одобрити наставак специјализације 
 

3. Ана Ковачевић 

Молба за наставак специјалистичког стажа из гране медицине Анестезиологија, реаниматологија и 

интензивна терапија. 
Шеф катедре: проф. др Јасна Јевђић. 

Напомена: Ана Ковачевић поднела је молбу за наставак специјалистичког стажа из гране медицине 

Анестезиологија, реаниматологија и интензивна терапија почев од 1.3.2021. године с обзиром да је престала 
потреба за радним ангажовањем у матичној установи.  

Предлог већа за специјалистичке студије: одобрити наставак специјализације 

Предлог комисије за НИР: одобрити наставак специјализације 

 

4. Ненад Бабовић 

Молба за наставак специјалистичког стажа из гране медицине Општа медицина. 

Шеф катедре: проф. др Мирјана Веселиновић. 

Напомена: Ненад Бабовић поднела је молбу за наставак специјалистичког стажа из гране медицине Општа 
медицина почев од 8.3.2021. године с обзиром да је престала потреба за радним ангажовањем у матичној 

установи.  

Предлог већа за специјалистичке студије: одобрити наставак специјализације 

Предлог комисије за НИР: одобрити наставак специјализације 

 

 

5. Ана Барјактаревић 

Молба за наставак специјалистичког стажа из гране медицине Фармацеутска технологија. 
Шеф катедре: проф. др Марина Томовић 

Напомена: Ана Барјактаревић поднела је молбу за наставак специјалистичког стажа из гране медицине 

Фармацеутска технологија почев од 1.2.2021. године, а након одобреног мировања због боловања ради 
одржавања трудноће и неге детета.  

Предлог већа за специјалистичке студије: одобрити наставак специјализације 

Предлог комисије за НИР: одобрити наставак специјализације 

 

 

6. Амела Реџовић 

Молба за наставак специјалистичког стажа из гране медицине Радиологија. 

Шеф катедре: доц. др Радиша Војиновић 
Напомена: Амела Реџовић поднела је молбу за наставак специјалистичког стажа из гране медицине 

Радиологија почев од 10.3.2021. године, а након одобреног мировања због боловања ради одржавања 

трудноће и неге детета.  

Предлог већа за специјалистичке студије: одобрити наставак специјализације 

Предлог комисије за НИР: одобрити наставак специјализације 
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4.4. Продужетак рока за стицање услова 

 

 
1. Владимир Владић 

Молба за продужетак рока за стицање услова за полагање специјалистичког испита из гране медицине 

Ортопедија вилица. 

Шеф катедре: доц. др Марко Милосављевић 
Напомена: Владимир Владић поднео је молбу за продужетак рока за стицање услова за полагање 

специјалистичког испита из гране медицине Ортопедија вилица. Рок за стицање услова истекао је 18.3.2021. 

године.  

Предлог већа за специјалистичке студије: одобрити продужетак рока уз наплату трошкова продужетка 

Предлог комисије за НИР: одобрити продужетак рока уз наплату трошкова продужетка 
 

2. Миљан Стојчић 

Молба за продужетак рока за стицање услова за полагање специјалистичког испита из гране медицине 
Ортопедија вилица. 

Шеф катедре: доц. др Марко Милосављевић 

Напомена: Миљан Стојчић поднео је молбу за продужетак рока за стицање услова за полагање 

специјалистичког испита из гране медицине Ортопедија вилица. Рок за стицање услова истекао је 18.3.2021. 
године.  

Предлог већа за специјалистичке студије: одобрити продужетак рока уз наплату трошкова продужетка 

Предлог комисије за НИР: одобрити продужетак рока уз наплату трошкова продужетка 

 
3. Андреј Митровић 

Молба за продужетак рока за стицање услова за полагање специјалистичког испита из гране медицине 

Пародонтологија и орална медицина. 

Шеф катедре: доц. др Марко Милосављевић 
Напомена: Андреј Митровић поднео је молбу за продужетак рока за стицање услова за полагање 

специјалистичког испита из гране медицине Пародонтологија и орална медицина. Рок за стицање услова 

истекао је 22.2.2021. године.  

Предлог већа за специјалистичке студије: одобрити продужетак рока уз наплату трошкова продужетка 
Предлог комисије за НИР: одобрити продужетак рока уз наплату трошкова продужетка 

 

4. Биљана Ђурашковић 

Молба за продужетак рока за одбрану рада уже специјализације из гране медицине Судска психијатрија. 

Шеф катедре: проф. др Владимир Јањић 

Напомена: Биљана Ђурашковић поднела је молбу за продужетак рока за одбрану рада уже специјализације 

из гране медицине Судска психијатрија. Услед боравка пацијената у изолацији, специјализант није био у 
могућности да обави неопходна тестирања потребна за израду рада. Рок за одбрану рада истиче. 13.4.2021. 

године.  

Предлог већа за специјалистичке студије: одобрити продужетак рока уз наплату трошкова продужетка 

Предлог комисије за НИР: одобрити продужетак рока уз наплату трошкова продужетка 
 

5. Владица Станојевић 

Молба за продужетак рока за стицање услова за полагање специјалистичког испита из гране медицине 

Физикална медицина и рехабилитација. 
Шеф катедре: проф. др Александра Јуришић Шкевин 

Напомена: Владица Станојевић поднео је молбу за наставак студија и продужетак рока за стицање услова 

за полагање специјалистичког испита из гране медицине Физикална медицина и рехабилитација. 
Специјализант је студије уписао 1.11.2009. године. Рок за стицање услова је истекао 28.8.2014. године.  

Предлог већа за специјалистичке студије: одобрити продужетак рока уз наплату трошкова продужетка и 

обавезу полагања два колоквијума у року од 6 месеци. 
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Предлог комисије за НИР: одобрити продужетак рока уз наплату трошкова продужетка и обавезу 

полагања два колоквијума у року од 6 месеци 

 
6. Александар Мартић 

Молба за продужетак рока за стицање услова за полагање специјалистичког испита из гране медицине 

Орална хирургија. 
Шеф катедре: доц. др Марко Милосављевић 

Напомена: Александар Мартић поднео је молбу за продужетак рока за стицање услова за полагање 

специјалистичког испита из гране медицине Орална хирургија. Рок за стицање услова истекао је 14.2.2021. 

године. Специјализант продужава рок други пут. 

Предлог већа за специјалистичке студије: одобрити продужетак рока уз наплату трошкова продужетка 
Предлог комисије за НИР: одобрити продужетак рока уз наплату трошкова продужетка 

 

7. Александар Арсенијевић 

Молба за продужетак специјалистичког стажа из гране медицине Имунологија. 

Шеф катедре: проф. др Јелена Пантић 

Напомена: Александар Арсенијевић поднео је молбу за продужетак специјалистичког стажа из гране 

медицине Имунологија. Специјализант није обавио стаж из две области, Гастроентерологија и 
Ендокринологија, у укупном трајању од 1 месеца због одсуства одређених ментора који су били ангажовани 

у ковид болници. Рок за обављање стажа је истекао 31.1.2021. године. 

Предлог већа за специјалистичке студије: одобрити продужетак стажа за месец дана 

Предлог комисије за НИР: одобрити продужетак стажа за месец дана 
 

 

8. Јелена Миловановић 

Молба за продужетак специјалистичког стажа из гране медицине Имунологија. 

Шеф катедре: проф. др Јелена Пантић 

Напомена: Јелена Миловановић поднела је молбу за продужетак специјалистичког стажа из гране 

медицине Имунологија. Специјализант није обавио стаж из две области, Гастроентерологија и 
Ендокринологија, у укупном трајању од 1 месеца због одсуства одређених ментора који су били ангажовани 

у ковид болници. Рок за обављање стажа је истекао 31.1.2021. године.    

Предлог већа за специјалистичке студије: одобрити продужетак стажа за месец дана 

Предлог комисије за НИР: одобрити продужетак стажа за месец дана 

 

 

4.5. Прелаз 

 
1. Мајда Иковић 

Молба за прелазак на специјалистичке студије из гране медицине Социјална медицина. 

Шеф катедре: доц. др Снежана Радовановић  

Напомена: Мајда Иковић поднела је молбу за прелазак са Медицинског факултета у Приштини на 
здравствену специјализацију из гране медицине Социјална медицина на Факултету медицинских наука у 

Крагујевцу. Специјализанткиња је испунила услове за пријаву специјалистичког испита.  

Предлог већа за специјалистичке студије: одобрити прелаз 

Предлог комисије за НИР: одобрити прелаз 
 

2. Драгана Мирковић 

Молба за прелазак на специјалистичке студије из гране медицине Иинтерна медицина. 
Шеф катедре: проф. др Наташа Здравковић  

Напомена: Драгана Мирковић поднела је молбу за прелазак са Медицинског факултета у Београду на 

здравствену специјализацију из гране медицине Интерна  медицина на Факултету медицинских наука у 

Крагујевцу. Специјализанткиња је обавила специјалистичлки стаж у трајању од 8 месеци..  

Предлог већа за специјалистичке студије: одобрити прелаз 
Предлог комисије за НИР: одобрити прелаз 
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3. Марко Трифуновић 

Молба за прелазак на специјалистичке студије из гране медицине Општа хирургија. 

Шеф катедре: проф. др Драгче Радовановић  

Напомена: Марко Трифуновић поднео је молбу за прелазак са Медицинског факултета ВМА у Београду на 
здравствену специјализацију из гране медицине Општа  хирургија на Факултету медицинских наука у 

Крагујевцу. Специјализант је обавио целокупан специјалистички стаж и положио 4 од 11 предвиђених 

колоквијума.  

Предлог већа за специјалистичке студије: одобрити прелаз 

Предлог комисије за НИР: одобрити прелаз 

 

 

4. Оливера Јевремовић 

Молба за прелазак на специјалистичке студије из гране медицине Социјална медицина. 

Шеф катедре: доц. др Снежана Радовановић  

Напомена: Оливера Јевремовић поднела је молбу за прелазак са Медицинског факултета у 

Приштини на здравствену специјализацију из гране медицине Социјална медицина на Факултету 

медицинских наука у Крагујевцу. Специјализанткиња је испунила услове за пријаву 

специјалистичког испита.  

Предлог већа за специјалистичке студије: одобрити прелаз 

Предлог комисије за НИР: одобрити прелаз 

 

4.6. Признавање специјалистичког стажа 
1. Данијела Бошковић 

Молба за признавање радног стажа у специјалистички стаж из гране медицине Оториноларингологија. 

Шеф катедре: доц. Бранислав Белић  

Напомена: Данијела Бошковић поднела је молбу за признавање радног стажа у специјалистички стаж из 
гране медицине Оториноларингологија. Специјализанткиња је у периоду од 15.5.2018. године до 1.9.2020. 

године радила као клинички лекар на Клиници за ОРЛ КЦ Крагујевац. 

Предлог већа за специјалистичке студије: Формирати комисију за разматрање молбе у саставу: 
1. Доц.  др Бранислав Белић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Оториноларингологија – председник комисије 

2. Доц. др Јасмина Стојановић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Оториноларингологија – члан комисије 
3. Проф. др Драгче Радовановић, ванредни професор Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Хирургија – члан комисије 

Предлог комисије за НИР: Формирати предложену комисију  

 

 

 


