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9.1. ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА У ВЕЗИ СА ДОКТОРСКИМ 

ДИСЕРТАЦИЈАМА ( ДОКТОРСКА СТУДИЈЕ – ДОКТОРСКА 

ШКОЛА- МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ) 
 

9.1.1. ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ НАУЧНЕ ЗАСНОВАНОСТИ 

ТЕМА ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА 
 
 

9.1.1.1. „Повезаност  полиморфизама у генима за  цитохроме CYP2C19 и CYP2D6 са  иницијалном 

тежином депресије и тежином депресије након третмана антидепресивима “   

Кандидат: Данило Јоковић 
Изборно подручје: Неуронауке 

Предлог Комисије Веће ДАС-а: 

1. Проф. др Владимир Јањић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 
Крагујевцу за ужу научну област Психијатрија, председник  

2. Доц. др Звездана Јовић, доцент Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета 

одбране у Београду за ужу научну област Неурологија, члан  

3. Доц. др Немања Ранчић, доцент и научни сарадник Војномедицинске академије Универзитета одбране у 
Београду за ужу научну област Фармакологија, члан  

Предлог Комисије НИР-а:  

1. Проф. др Владимир Јањић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 
Крагујевцу за ужу научну област Психијатрија, председник  

2. Доц. др Звездана Јовић, доцент Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета 

одбране у Београду за ужу научну област Неурологија, члан  
3. Доц. др Немања Ранчић, доцент и научни сарадник Војномедицинске академије Универзитета одбране у 

Београду за ужу научну област Фармакологија, члан  

Предлог НИР-а: Формирати комисију у предложеном саставу.  

 
9.1.1.2. „Испитивање морфолошких карактеристика интеррадикуларног септума максиларних 

молара као зоне од интереса за имедијатну уградњу имплантата применом компјутеризоване 

томографије конусног зрака “   

Кандидат: Злата Рајковић Павловић 

Изборно подручје: Клиничка и експериментална хирургија 

Предлог Комисије Веће ДАС-а: 

1. Доц. др Драгица Селаковић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу 
научну област Физиологија, председник  

2. Доц. др Мирослав Васовић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу 

научну област Орална хирургија, члан  
3. Проф. др Марија Бубало, ванредни професор Медицинског факултета Војномедицинске академије 

Универзитета одбране у Београду за ужу научну област Орална медицина, члан  

Предлог Комисије НИР-а:  

1. Доц. др Драгица Селаковић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу 
научну област Физиологија, председник  

2. Доц. др Мирослав Васовић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу 

научну област Орална хирургија, члан  
3. Проф. др Марија Бубало, ванредни професор Медицинског факултета Војномедицинске академије 

Универзитета одбране у Београду за ужу научну област Орална медицина, члан  

Предлог НИР-а: Формирати комисију у предложеном саставу.  
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9.1.1.3. „Утицај суплементације натријум бикарбонатом на физиолошке и моторичке параметре 

џудиста “   

Кандидат: Горан Данковић 

Изборно подручје: Експериментална и примењена физиологија са спортском медицином 

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

Крагујевцу за ужу научну област Физиологија, председник  

2. Доц. др Марина Мијајловић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу 

научну област Фармацеутска хемија, члан  
3. Проф. др Владимир Илић, ванредни професор Факултета спорта и физичког васпитања Универзитета у 

Београду за ужу научну област Физиологија, члан  

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

Крагујевцу за ужу научну област Физиологија, председник  

2. Доц. др Марина Мијајловић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу 

научну област Фармацеутска хемија, члан  
3. Проф. др Владимир Илић, ванредни професор Факултета спорта и физичког васпитања Универзитета у 

Београду за ужу научну област Физиологија, члан  

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

ЗАСНОВАНОСТИ ТЕМА ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА И ИМЕНОВАЊЕ 

МЕНТОРА 
9.1.2.1. „Повезаност биохемијских и параметара инфламације са менталним статусом и квалитетом 

живота пацијената на хроничном програму хемодијализе“ 

Кандидат: Батрић Бабовић 

Изборно подручје: Клиничка и експериментална интерна медицина 
Комисија:  

1. Проф. др Дејан Петровић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу 

за ужу научну област Интерна медицина, председник 
2. Проф. др Снежана Радовановић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Социјална медицина, члан 

3. Доц. др Јасна Трбојевић Станковић, доцент Медицинског факултета Универзитета у Београду за ужу 
научну област за ужу научну област Интерна медицина, члан 

4. Доц. др Ана Воларевић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну 

област Когнитивна психологија, члан 

5. Проф. др Владимир Јањић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 
Крагујевцу за ужу научну област Психијатрија, члан  

Увид јавности у извештај од 28.03. до 12.04.2022. године-Није било примедби 

Предложени ментор: 

Проф. др Олгица Михаљевић, ванредни профестор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Патолошка физиологија  

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

одредити за менторa  проф. др Олгицу Михаљевић, ванредног професора Факултета медицинских наука 
Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Патолошка физиологија 

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

менторa проф. др Олгицу Михаљевић, ванредног професора Факултета медицинских наука Универзитета 
у Крагујевцу за ужу научну област Патолошка физиологија 
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9.1.3. ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ И ОДБРАНУ ЗАВРШЕНИХ 

ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА 
 
 

9.1.3.1. „Процена менталног здравља код болесника са малигним болестима у примарној здравственој 

заштити“   
Кандидат: Верољуб Вучић 

Изборно подручје: Онкологија 

Предлог Комисије ДАС-а:  

1. Проф. др  Снежана Радовановић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 
Крагујевцу за ужу научну област Социјална медицина, председник  

2. Доц. др Ана Воларевић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну 

област Когнитивна психологија, члан  
3. Доц. др Владимир Ђорђевић, доцент  Медицинског факултета Универзитета у Нишу за ужу научну 

област  Психијатрија са медицинском психологијом, члан 

Предлог НИР-а:  
1. Проф. др  Снежана Радовановић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Социјална медицина, председник  

2. Доц. др Ана Воларевић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну 

област Когнитивна психологија, члан  
3. Доц. др Владимир Ђорђевић, доцент  Медицинског факултета Универзитета у Нишу за ужу научну 

област  Психијатрија са медицинском психологијом, члан 

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

ЗАВРШЕНИХ ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА 
 

 

9.1.4.1. „Процена утицаја социодемографских, здравствених и карактеристика брачне заједнице на ментално 

здравље жена супружника зависних од алкохола“     
Кандидат: Наташа Достанић 

Изборно подручје: Неуронауке 

Комисија:  
1. Проф. др Владимир Јањић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу, за ужу научну област Психијатрија, председник    

2. Проф. др Драгана Игњатовић Ристић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 
Крагујевцу за ужу научну област Психијатрија, члан  

3. Проф. др Босиљка Ђикановић, ванредни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду за 

ужу научну област Социјална медицина, члан   

Увид јавности у извештај од: 07.03. до 07.04.2022. године-Није било примедби  

Предлог НИР-а: Усвојити Извештај  

 

9.1.4.2. „Падови хоспитализованих пацијената са цереброваскуларном болешћу: фактори ризика и 
социоекономске карактеристике“     

Кандидат: Оливера Ђуровић 

Изборно подручје: Превентивна медицина 

Комисија:  
1. Проф. др Сања Коцић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за 

ужу научну област Социјална медицина, председник  

2. Доц. др Смиљана Костић, доцент Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета 
одбране у Београду за ужу научну област Неурологија, члан  

3. Проф. др Снежана Радовановић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Социјална медицина, члан  
Увид јавности у извештај од: 02.02. до 05.03.2022. године-Није било примедби 

Предлог НИР-а: Усвојити Извештај  

 

9.1.4.3. „Утицај антиоксидантне суплементације екстрактом биљке Filipendula ulmaria на манифестације 
системске токсичности наночестица калцијумфосфата код пацова“     

Кандидат: Радомир Шћепановић 

Изборно подручје: Експериментална и примењена физиологија са спортском медицином 
Комисија:  

1. Проф. др Гвозден Росић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за 

ужу научну област Физиологија, председник    
2. Доц. др Мирослав Васовић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу 

научну област Орална хирургија, члан  

3. Доц. др Марија Бубало, доцент Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета 

одбране у Београду за ужу научну област Орална медицина, члан  

Увид јавности у извештај од: 14.03. до 14.04.2022. године-Није било примедби 

Предлог НИР-а: Усвојити Извештај  
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9.1.4.4. „Антитуморски ефекти активних принципа изолованих из onosma visianii на леукемијским 

лимфоцитима“     

Кандидат: Жељко Тодоровић 
Изборно подручје: Клиничка и експериментална интерна медицина 

Комисија:  

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

2. Проф. др Ненад Вуковић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, за ужу научну област Биохемија, члан  

3. Доц. др Оливера Тарабар, доцент Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета 
одбране у Београду, за ужу научну област Интерна медицина, члан   

Увид јавности у извештај од: 14.03. до 14.04.2022. године-Није било примедби 

Предлог НИР-а: Усвојити Извештај  
 

 

 

 

9.1.5. МОЛБЕ 

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 
 

9.1.5.1. Продужење рока за израду докторске дисертације 

9.1.5.1.1.  Марија Петровић 2006/32 

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:  

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 

 

 
9.1.5.1.2. Сања Танасковић Станковић 2006/31 

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

„Имунохистохемијске, ултраструктурне и морфометријске карактеристике мезиоденса“ 

Ментор: Проф. др Зоран Милосављевић 

Дана 03.07.2017. године Веће за медицинске науке Универзитета у Крагујевцу дало је сагласност на 

Извештај Комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације.  

Напомена:  

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. 

Препоруком Сената Универзитета у Крагујевцу, на лични захтев студента, може се продужити рок за 

израду и одбрану пријављене докторске дисертације до 31.12.2022. године. 

Предлог Веће ДАС-а: Усвојити молбу и одобрити продужетак рока до 31.12.2022. године 

Предлог Комисије за НИР: Усвојити молбу и одобрити продужетак рока до 31.12.2022. године 
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9.2. Специјалистичке и уже специјалистичке студије 
 

9.2.1. УСВАЈАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ПОЛАГАЊЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ ИСПИТА 

 

9.2.1.1. Предлог комисије за полагање специјалистичког испита из гране медицине Судска медицина: 
 

У саставу: 

Комисија 1:   

1. Проф. др Милош Тодоровић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 
Крагујевцу за ужу научну област Судска медицина, председник 

2. Проф. др Слободан Савић, ванредни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду за 

ужу научну област Судска медицина, члан 
3. Проф. др Драган Миловановић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Фармакологија и токсикологија, члан 

 

Резервни чланови: 

1. Доц. др Милена Вулетић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу 

научну област Патолошка анатомија 

2. Проф. др Драган Јечменица, ванредни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду 
за ужу научну област Судска медицина 

 

Комисија 2:   

1. Доц. др Живана Словић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу 

научну област Судска медицина, председник 

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

Београду за ужу научну област Судска медицина, члан 
3. Проф. др Данијела Тодоровић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Генетика, члан 

 

Резервни чланови: 

1. Доц. др Милена Вулетић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу 

научну област Патолошка анатомија 
2. Проф. др Драган Миловановић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Фармакологија и токсикологија 

 

 

Предлог већа за специјалистичке студије: усвојити предложену комисију 

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

9.2.1.2.1. 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Катарина Вујанац 

БРОЈ ДОСИЈЕА 2016/5-LVI 

ГРАНА МЕДИЦИНЕ Пулмологија 

УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ЗАВРШНОГ РАДА УЖЕ 

СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ 

НАСЛОВ 

 Предиктори исхода интрахоспиталног лечења пацијената са 

КОВИД-19 

КОМИСИЈА 1. Проф. др Зорица Лазић, редовни професор Факултета медицинских 

наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Интерна 

медицина – председник,  

2. Доц. др Љиљана Новковић, доцент Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина  

– члан, 

3. Доц. др Војислав Ћупурдија, доцент професор Факултета 

медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област 

Интерна медицина  – члан. 

МЕНТОР 
1. Доц. др Љиљана Новковић, доцент Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина  

– члан 

ИЗВЕШТАЈ О 

ОЦЕНИ  

РАДА 

-Није било примедби 

 

Предлог већа за специјалистичке студије: усвојити предложену комисију 

Предлог комисије за НИР: усвојити предложену комисију 
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9.2.3. ИЗВЕШТАЈ О ПРИЗНАВАЊУ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ СТАЖА 

 

 
9.2.3.1. Комисија за признавање специјалистичког стажа из гране медицине Неурологија специјализанта 

Владимира Јанковића у следећем саставу: 

 

1. Доц. др Татјана Матић Бошковић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Неурологија – председник комисије 

2. Проф.  др Светлана Милетић Дракулић, ванредни професор Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Неурологија – члан комисије 

3. Доц.  др Александар Гавриловић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу 

за ужу научну област Неурологија – члан комисије 

је прегледала и проучила захтев и достављену документацију Владимира Јанковића: 

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

• Ургентна неурологија 

• Неуролошка дневна болница 

• Одељење за неурофизиологију 
 

 за период у трајању од 6 месеци: 

 

Предлог већа за специјалистичке студије: усвојити извештај комисије и одобрити скраћење стажа 
Предлог комисије за НИР: усвојити извештај комисије и одобрити скраћење стажа 
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9.2.4. МОЛБЕ СТУДЕНАТА 

9.2.4.1. Мировање стажа 

 

9.2.4.1.1. Јелена Крстић Ерић 

Молба за мировање специјалистичког стажа из гране медицине Дерматовенерологија.  

Шеф катедре: доц. др Ана Равић Николић 

Напомена: Јелена Крстић Ерић поднела је молбу за мировање специјалистичког стажа из гране медицине 
Дерматовенерологија почев од 15.4.2022. године због отвореног боловања ради одржавања трудноће. 

Предлог већа за специјалистичке студије: усвојити молбу и одобрити мировање стажа 

Предлог комисије за НИР усвојити молбу и одобрити мировање стажа 

 

9.2.4.2. Прекид стажа 

9.2.4.2.1. Стефан Андрејевић 

Молба за привремени прекид специјалистичког стажа из гране медицине Оториноларингологија.  
Шеф катедре: проф. др Бранислав Белић 

Напомена: Стефан Андрејевић поднео је молбу за привремени прекид специјалистичког стажа из гране 

медицине Оториноларингологија почев од 14.3.2022. због заснивања радног односа и немогућности да 

обавља стаж у пуном радном времену. 
Предлог већа за специјалистичке студије: усвојити молбу и одобрити привремени прекид  стажа 

Предлог комисије за НИР: усвојити молбу и одобрити привремени прекид  стажа 

 
9.2.4.2.2. Никола Недовић 

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

медицина.  
Шеф катедре: Проф. др Наташа Здравковић 

Напомена: Никола Недовић поднео је молбу за привремени прекид рока за стицање услова за полагање 

специјалистичког испита из гране медицине Интерна  медицина у периоду од 10.36.2021. до 8.9.2021. 

године због радног ангажовања у Ковид центру УКЦ Крагујевац. 
Предлог већа за специјалистичке студије: усвојити молбу и одобрити привремени прекид  стажа 

Предлог комисије за НИР: усвојити молбу и одобрити привремени прекид  стажа 

 
9.2.4.2.3. Ана Васиљевић 

Молба за привремени прекид специјалистичког стажа из гране медицине Физикална медицина и 

рехабилитација .  

Шеф катедре: проф. др Александра Јуришић Шкевин 
Напомена: Ана Васиљевић поднела је молбу за привремени прекид специјалистичког стажа из гране 

медицине Физикална медицина и рехабилитација почев од 7.3.2022. због заснивања радног односа и 

немогућности да обавља стаж у пуном радном времену. 
Предлог већа за специјалистичке студије: усвојити молбу и одобрити привремени прекид  стажа 

Предлог комисије за НИР: усвојити молбу и одобрити привремени прекид  стажа 

 
9.2.4.2.4. Кристина Милошевић 

Молба за привремени прекид специјалистичког стажа из гране медицине Анестезиологија, реаниматологија 

и интензивна терапија.  

Шеф катедре: проф. др Јасна Јевђић 
Напомена: Кристина Милошевић поднела је молбу за привремени прекид специјалистичког стажа из гране 

медицине Анестезиологија, реаниматологија и интензивна терапија почев од 1.4.2022. због заснивања 

радног односа и немогућности да обавља стаж у пуном радном времену. 
Предлог већа за специјалистичке студије: усвојити молбу и одобрити привремени прекид  стажа 

Предлог комисије за НИР: усвојити молбу и одобрити привремени прекид  стажа 
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9.2.4.2.5. Александра Јовановић 

Молба за привремени прекид специјалистичког стажа из гране медицине Радиологија.  
Шеф катедре: проф. др Радиша Војиновић 

Напомена: Александра Јовановић поднела је молбу за привремени прекид специјалистичког стажа из гране 

медицине Радиологија у периоду од 1.3.2022. до 30.4.2022. године због радног ангажовања у матичној 
установи. 

Предлог већа за специјалистичке студије: усвојити молбу и одобрити привремени прекид  стажа 

Предлог комисије за НИР: усвојити молбу и одобрити привремени прекид  стажа 

 

 

9.2.4.3. Наставак стажа 

 

9.2.4.3.1. Марина Газдић Јанковић 

Молба за наставак специјалистичког стажа из гране медицине Клиничка биохемија.  
Шеф катедре: проф. др Иванка Зелен 

Напомена: Марина Газдић Јанковић поднела је молбу за наставак специјалистичког стажа из гране 

медицине Клиничка биохемија почев од 4.4.2022. године након претходно одобреног мировања.  
Предлог већа за специјалистичке студије: усвојити молбу и одобрити наставак стажа 

Предлог комисије за НИР: усвојити молбу и одобрити наставак стажа 

 
9.2.4.3.2. Маја Миладиновић 

Молба за наставак специјалистичког стажа из гране медицине Гинекологија и акушерство.  

Шеф катедре: проф. др Александра Димитријевић 

Напомена: Маја Миладиновић поднела је молбу за наставак специјалистичког стажа из гране медицине 
Гинекологија и акушерство почев од 22.3.2022. године након претходно одобреног привременог прекида.  

Предлог већа за специјалистичке студије: усвојити молбу и одобрити наставак стажа 

Предлог комисије за НИР: усвојити молбу и одобрити наставак стажа 
 

9.2.4.3.3. Марина Радосављевић 

Молба за наставак специјалистичког стажа из гране медицине Општа медицина.  

Шеф катедре: проф. др Мирјана Веселиновић 
Напомена: Марина Радосављевић поднела је молбу за наставак специјалистичког стажа из гране медицине 

Општа медицина почев од 7.5.2022. године након претходно одобреног мировања.  

Предлог већа за специјалистичке студије: усвојити молбу и одобрити наставак стажа 
Предлог комисије за НИР: усвојити молбу и одобрити наставак стажа 

 

9.2.4.3.4. Марија Драшковић 

Молба за наставак специјалистичког стажа из гране медицине Психијатрија.  

Шеф катедре: проф. др Владимир Јањић 

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

Психијатрија почев од 29.3.2022. године након претходно одобреног привременог прекида.  
Предлог већа за специјалистичке студије: усвојити молбу и одобрити наставак стажа 

Предлог комисије за НИР: усвојити молбу и одобрити наставак стажа 
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9.2.4.4. Продужетак 

 

9.2.4.4.1. Даниела Станковић Цветковић 

Молба за продужетак рока за одбрану рада уже специјализације а из гране медицине Ендкринологија. 

Шеф катедре: проф. др Александар Ђукић 
Напомена: Даниела Станковић Цветковић поднела је молбу за продужетак рока за одбрану рада уже 

специјализације а из гране медицине Ендкринологија. Рок је истекао 16.3.2022. године. Специјализант 

продужава рок први пут. 
Предлог већа за специјалистичке студије: усвојити молбу и одобрити продужетак рока 

Предлог комисије за НИР: усвојити молбу и одобрити продужетак рока 

 

 

9.2.4.5. Прелаз 

 

9.2.4.5. 1. Горан Носов 

Молба за прелазак на здравствену специјализацију из гране медицине Психијатрија. 

Шеф катедре: проф. др Владимир Јањић 
Напомена: Горан Носов поднео је молбу за прелазак на здравствену специјализацију из гране медицине 

Психијатрија са Медицинског факултета у Нишу. Специјализант је обавио стаж у трајању од 39 месеци. 

Предлог већа за специјалистичке студије: одбити молбу  
Предлог комисије за НИР: одбити молбу 

 

 

9.2.5. УСВАЈАЊЕ ИНФОРМАТОРА ПРЕДМЕТА 

 

9.2.5.1. Судска медицина 

Предлог новог информатора за специјалистичке студије са предлозима комисија за полагање колоквијума 

Шеф катедре: проф. др Милош Тодоровић 

Предлог већа за специјалистичке студије: усвојити предложени информатор 

Предлог комисије за НИР: усвојити предложени информатор 

 

 

9.2.6. УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗАЈЕДНИЦЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ  

НАУКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 

9.2.6. Усвајање предлога Заједнице факултета медицинских наука Републике Србије о измени 

Правилника о специјализацијама и ужим специјализацијама 

http://medf.kg.ac.rs/informacije/vece/nnvece/114/predlozi/01-654 Predlog - Zajednica fakulteta.pdf
http://medf.kg.ac.rs/informacije/vece/nnvece/114/predlozi/Sudska medicina.pdf
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9.3. МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

МАС – ИСХРАНА И СУПЛЕМЕНТАЦИЈА 

9.3.1. УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ МАСТЕР РАДА 

 

9.3.1.1. 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ 

 ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Снежана Петковић 

БРОЈ ДОСИЈЕА 14/2020 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ Мастер академске студије- Исхрана и суплементација 

УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ОЦЕНИ МАСТЕР РАДА 

НАСЛОВ 

 
Повезаност навика у исхрани и успеха средњошколаца 

КОМИСИЈА 

1. Проф. др Иван Срејовић, ванредни професор Факултета медицинских 

наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Физиологија, 

председник 

2. Проф. др Владимир Живковић, ванредни професор Факултета 

медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област 

Физиологија, ментор и члан 

 3. Доц. др Далибор Стајић, доцент Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Хигијена и екологија, члан 

ПРЕДЛОГ 

МЕНТОРА 

КАНДИДАТ 

Проф. др Владимир Живковић, ванредни професор Факултета 

медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област 

Физиологија 

ИЗВЕШТАЈ О 

ОЦЕНИ РАДА 

 

 

Није било примедби 

 

Предлог Већа МАС – Исхрана и суплементација: усвојити предложени извештај 

Предлог комисије за НИР: усвојити предложени извештај 
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МАС – РЕГЕНЕРАТИВНА МЕДИЦИНА 

9.3.2. УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ МАСТЕР РАДА 

 

9.3.2.1. 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ 

 ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Сања Илић 

БРОЈ ДОСИЈЕА 20/2020 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ Мастер академске студије- Регенеративна медицина 

УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ОЦЕНИ МАСТЕР РАДА 

НАСЛОВ 

 
Место и значај матичних ћелија у терапији инфаркта миокарда 

КОМИСИЈА 

1. Проф. др Биљана Љујић, ванредни професор Факултета медицинских 

наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Генетика, 

председник  

2. Проф. др Владимир Живковић, ванредни професор Факултета 

медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област 

Физиологија, члан и ментор 

3. Доц. др Тамара Николић Турнић доцент Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Клиничка фармација, члан 

ПРЕДЛОГ 

МЕНТОРА 

КАНДИДАТ 

Проф. др Владимир Живковић, ванредни професор Факултета 

медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област 

Физиологија 

ИЗВЕШТАЈ О 

ОЦЕНИ РАДА 

 

 

Није било примедби 

 

Предлог Већа МАС – Регенеративна медицина: усвојити предложени извештај 

Предлог комисије за НИР: усвојити предложени извештај 
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9.3.2.2. 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ 

 ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Јована Тодоровић 

БРОЈ ДОСИЈЕА 13/2020 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ Мастер академске студије- Регенеративна медицина 

УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ОЦЕНИ МАСТЕР РАДА 

НАСЛОВ 

 

Анимални модели за испитивање инфаркта миокарда: преглед 

литературе 

КОМИСИЈА 

1. Проф. др Биљана Љујић, ванредни професор Факултета медицинских 

наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Генетика, 

председник  

2. Проф. др Владимир Живковић, ванредни професор Факултета 

медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област 

Физиологија, члан и ментор 

3. Доц. др Тамара Николић Турнић доцент Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Клиничка фармација, члан 

ПРЕДЛОГ 

МЕНТОРА 

КАНДИДАТ 

Проф. др Владимир Живковић, ванредни професор Факултета 

медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област 

Физиологија 

ИЗВЕШТАЈ О 

ОЦЕНИ РАДА 

 

 

Није било примедби 

 

Предлог Већа МАС – Регенеративна медицина: усвојити предложени извештај 

Предлог комисије за НИР: усвојити предложени извештај 
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9.3.3. ВЕЋЕ МАС – МЕНАЏМЕНТ У СИСТЕМУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

 

9.3.3.1.Усвајање уџбеника -  Менаџмент породичних предузећа као литературу на мастер академским 

студијама Менаџмент у систему здравствене заштите 

Руководилац студијског програма: проф. др Небојша Здравковић 
Предлог Већа МАС – Менаџмент у систему здравствене заштите: усвојити предложени уџбеник 

Предлог комисије за НИР: усвојити предложени уџбеник 

 

 

 

9.3.4. ВЕЋЕ ДАС – МЕНАЏМЕНТ ЗДРАВСТВЕНОГ СИСТЕМА 

 

9.3.4.1.Усвајање уџбеника -  Менаџмент породичних предузећа као литературу на заједничким докторским 

академским студијама Менаџмент здравственог система 
Руководилац студијског програма: проф. др Небојша Здравковић 

Предлог Већа ДАС – Менаџмент здравственог система: усвојити предложени уџбеник 

Предлог комисије за НИР: усвојити предложени уџбеник 

 

 


