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123. седница Наставно-научног већа 

 

 

20.1. ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА У ВЕЗИ СА ДОКТОРСКИМ 

ДИСЕРТАЦИЈАМА ( ДОКТОРСКА СТУДИЈЕ – ДОКТОРСКА 

ШКОЛА- МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ) 
 

20.1.1. ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ НАУЧНЕ ЗАСНОВАНОСТИ 

ТЕМА ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА 
 

20.1.1.1. „Испитивање утицаја примене емпаглифлозина на репродуктивне и метаболичке 

карактеристке синдрома полицистичних јајника код пацова“   

Кандидат: Дејана Ракић 

Изборно подручје: Експериментална и примењена физиологија са спортском медицином 

Предлог Комисије Веће ДАС-а: 

1. Проф. др Александра Димитријевић, редовни професор Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Гинекологија и акушерство, председник  

2. Проф. др Петар Арсенијевић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета 

у Крагујевцу за ужу научну област Гинекологија и акушерство, члан 

3. Доц. др Марија Стојановић, доцент Медицинског факултета Универзитета у Београду за ужу 

научну област Медицинска физиологија, члан  

Предлог Комисије НИР-а:  

1. Проф. др Александра Димитријевић, редовни професор Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Гинекологија и акушерство, председник  

2. Проф. др Петар Арсенијевић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета 

у Крагујевцу за ужу научну област Гинекологија и акушерство, члан 

3. Доц. др Марија Стојановић, доцент Медицинског факултета Универзитета у Београду за ужу 

научну област Медицинска физиологија, члан  

Предлог НИР-а: Формирати комисију у предложеном саставу.  

 

20.1.1.2. „Повезаност експресије галектина-3 и инфламацијских цитокина у претерминском порођају 

са хориоамнионитисом “   

Кандидат: Никола Јовић 

Изборно подручје: Хумана репродукција и развој 

Предлог Комисије Веће ДАС-а: 

1. Проф. др Жељко Миковић - редовни професор Медицинског факултета Универзитета у 

Београду за ужу научну област Гинекологија и акушерство, председник  

2. Проф. др Јелена Миловановић – ванредни професор Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу, за ужу научну област Хистологија и ембриологија, члан  

3. Доц. др Горан Бабић - доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу 

научну област Гинекологија и акушерство, члан  

Предлог Комисије НИР-а:  

1. Проф. др Жељко Миковић - редовни професор Медицинског факултета Универзитета у 

Београду за ужу научну област Гинекологија и акушерство, председник  

2. Проф. др Јелена Миловановић – ванредни професор Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу, за ужу научну област Хистологија и ембриологија, члан  

3. Доц. др Горан Бабић - доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу 

научну област Гинекологија и акушерство, члан  

Предлог НИР-а: Формирати комисију у предложеном саставу.  
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20.1.1.3. „Повезаност апикалног пародонтитиса и оксидационог стреса код пацова оболелих од 

реуматоидног артритиса “   

Кандидат: Стефан Микић 

Изборно подручје: Имунологија, инфекција и инфламација 

Предлог Комисије Веће ДАС-а: 

1. Доц. др Мирослав Васовић – доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу 

за ужу научну област  Орална хирургија, председник  

2. Проф. др Иван Јовановић – редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за уже научне облатси Микробиологија и имунологија; Онкологија, члан 

3. Проф. др Милан Петронијевић – редовни професор Медицинског факултета Војномедицинске 

академије Универзитета одбране у Београду за ужу научну област Интерна медицина, члан  

4. Доц. др Раша Младеновић, – доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу 

за ужу научну област  Дечја у превентивна стоматологија, члан 

5. Доц. др Јасмина Сретеновић – доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу 

за ужу научну област Физиологија, члан  

 Предлог Комисије НИР-а:  

1. Доц. др Мирослав Васовић – доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу 

за ужу научну област  Орална хирургија, председник  

2. Проф. др Иван Јовановић – редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за уже научне облатси Микробиологија и имунологија; Онкологија, члан 

3. Проф. др Милан Петронијевић – редовни професор Медицинског факултета Војномедицинске 

академије Универзитета одбране у Београду за ужу научну област Интерна медицина, члан  

4. Доц. др Раша Младеновић, – доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу 

за ужу научну област  Дечја у превентивна стоматологија, члан 

5. Доц. др Јасмина Сретеновић – доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу 

за ужу научну област Физиологија, члан  

Предлог НИР-а: Формирати комисију у предложеном саставу.  

 

 

20.1.1.4. „Утицај врсте двојне антитромбоцитне терапије у претретману на проток кроз инфарктну 

артерију код болесника са акутним инфарктом миокарда са и без ST елевације “   

Кандидат: Миљан Опанчина 

Изборно подручје: Експериментална и примењена физиологија са спортском медицином 

Предлог Комисије Веће ДАС-а: 

1. Доц. др Иван Симић - доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу 

научну област Интерна медицина, председник  

2. Доц. др Александра Стојановић – доцент Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу, за ужу научну област Клиничка фармација, члан 

3. Проф. др Слободан Обрадовић – редовни професор Медицинског факултета Војномедицинске 

академије Универзитета одбране у Београду за ужу научну област Интерна медицина, члан  

Предлог Комисије НИР-а:  

1. Доц. др Иван Симић - доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу 

научну област Интерна медицина, председник  

2. Доц. др Александра Стојановић – доцент Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу, за ужу научну област Клиничка фармација, члан 

3. Проф. др Слободан Обрадовић – редовни професор Медицинског факултета Војномедицинске 

академије Универзитета одбране у Београду за ужу научну област Интерна медицина, члан  

Предлог НИР-а: Формирати комисију у предложеном саставу.  
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20.1.1.5. „Варијације клиничког фенотипа атопијског дерматитиса у мале деце на територији града 

Крагујевца “   

Кандидат: Весна Величковић 

Изборно подручје: Експериментална и клиничка интерна медицина 

Предлог Комисије Веће ДАС-а: 

1. Проф. др Биљана Вулетић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Педијатрија, предсеник   

2. Проф. др Весна Томић Спирић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у 

Београду за ужу научну област Интерна медицина, члан  

3. Проф. др Ана Вујић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Педијатрија, члан  

Предлог Комисије НИР-а:  

1. Проф. др Биљана Вулетић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Педијатрија, предсеник   

2. Проф. др Весна Томић Спирић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у 

Београду за ужу научну област Интерна медицина, члан  

3. Проф. др Ана Вујић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Педијатрија, члан  

Предлог НИР-а: Формирати комисију у предложеном саставу. Комисија за писање Извештаја о 

оцени научне заснованости теме докторске дисертације да обрати пажњу на наслов 

 
20.1.1.6. „Анализа предикције матичности карцинома дојке и колона у третману 

хемиотерапеутицима применом алата математичког моделирања“   

Кандидат: Aмра Рамовић Хамзагић 

Изборно подручје: Матичне ћелије у биомедицинским наукама 

Предлог Комисије Веће ДАС-а: 

1. НС Драгана Шеклић, научни сарадник Институт за информационе технологије Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Биологија, председник  

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

Крагујевцу за ужу научну област Генетика, члан  

3. Доц. др Владимир Перовић, доцент Медицинског факултета Универзитета у Београду за ужу 

научну област Имунологија, члан  

Предлог Комисије НИР-а:  

1. НС Драгана Шеклић, научни сарадник Институт за информационе технологије Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Биологија, председник  

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

Крагујевцу за ужу научну област Генетика, члан  

3. Доц. др Владимир Перовић, доцент Медицинског факултета Универзитета у Београду за ужу 

научну област Имунологија, члан  

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

ЗАСНОВАНОСТИ ТЕМА ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА И ИМЕНОВАЊЕ 

МЕНТОРА 
 

 

20.1.2.1. „Eфекат примене транексамичне киселине на смањење интраоперативног и 

постоперативног крварења и појаву тромбоемболијских компликација код пацијената са преломом 

кука“ 

Кандидат: Иван Стојадиновић 

Изборно подручје: Клиничка и експериментална хирургија 

Комисија:  

1. Проф. др Јасна Јевђић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Хирургија, председник  

2. Доц. др Иван Радосављевић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу 

за ужу научну област Хирургија, члан  

3. Проф. др Мирослав Миланков, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у 

Новом Саду за ужу научну област Хирургија, члан  

Увид јавности у извештај -Није било примедби 

Предложени ментор: 

Проф. др Бранко Ристић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Хирургија  

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

и одредити за менторa проф. др Бранка Ристића, редовног професора Факултета медицинских 

наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Хирургија 

 

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

одредити за менторa проф. др Бранка Ристића, редовног професора Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Хирургија 

 

20.1.2.2. „Предикција феморо-дисталне артеријске реконструкције на основу симулације 

биомеханичких параметара код пацијената са периферном артеријском оклузивном болешћу“ 

Кандидат: Драган Секулић 

Изборно подручје: Клиничка и експериментална хирургија  

Комисија:  

1. Доц. др Александар Цветковић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Хирургија, председник  

2. Доц. др Бојан Стојановић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за 

ужу научну област Хирургија, члан  

3. Доц. др Бошко Милев, доцент Медицинског факултета Војномедицинске академије 

Универзитета одбране у Београду за ужу научну област Хирургија, члан  

Увид јавности у извештај -Није било примедби 

Предложени ментор: 

Проф. др Александар Томић, ванредни професор Медицинског факултета Војномедицинске 

академије Универзитета одбране у Београду за ужу научну област Хирургија-Васкуларна хирургија 

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

и одредити за менторa проф. др Александрa Томићa, ванреднoг професора Медицинског факултета 

Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду за ужу научну област Хирургија-

Васкуларна хирургија 
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Предлог НИР-а: Усвојити Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације и 

одредити за менторa проф. др Александрa Томићa, ванреднoг професора Медицинског факултета 

Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду за ужу научну област Хирургија-

Васкуларна хирургија 

 

 

20.1.2.3. „Ефекат несанице на исходе физикалне терапије код пацијената са цервикалним и 

лумбалним болом у клиничкој пракси“ 

Кандидат: Милан Ђорђић 

Изборно подручје: Неуронауке  

Комисија:  

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

Крагујевцу за ужу научну област Психијатрија, предсеник  

2. Доц. др Игор Симанић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу 

научну област Физикална медицина и рехабилитација, члан  

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

ужу научну област Психијатрија, члан  

Увид јавности у извештај -Није било примедби 

Предложени коментори: 

Доц. др Бранимир Радмановић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу 

за ужу научну област Психијатрија  

Проф. др Александра Јуришић Шкевин, ванредни професор Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Физикална медицина и рехабилитација  

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

и одредити за коменторе доц. др Бранимира Радмановића, доцента Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Психијатрија и проф. др Александру Јуришић 

Шкевин, ванредног професора Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу 

научну област Физикална медицина и рехабилитација  

 

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

одредити за коменторе доц. др Бранимира Радмановића, доцента Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Психијатрија и проф. др Александру Јуришић 

Шкевин, ванредног професора Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу 

научну област Физикална медицина и рехабилитација 

  



Одлуке у вези са постдипломским студијама  

123. седница Наставно-научног већа 

 

20.1.3. ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ И ОДБРАНУ ЗАВРШЕНИХ 

ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА 
 

 

20.1.3.1. „Фактори удружени са фето-ембрионалним застојем у расту плода“   

Кандидат: Јована Милосављевић 

Изборно подручје: Клиничка и експериментална фармакологија 

Предлог Комисије ДАС-а:  

1. Доц. др Предраг Саздановић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу 

за ужу научну област Анатомија, председник 

2. Проф. др Маја Вуловић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Анатомија, члан  

3. Доц. др Горана Недин Ранковић, доцент Медицинског факултета Универзитета у Нишу за ужу 

научну област Фармакологија и токсикологија, члан 

Предлог НИР-а:  

1. Доц. др Предраг Саздановић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу 

за ужу научну област Анатомија, председник 

2. Проф. др Маја Вуловић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Анатомија, члан  

3. Доц. др Горана Недин Ранковић, доцент Медицинског факултета Универзитета у Нишу за ужу 

научну област Фармакологија и токсикологија, члан 

Предлог НИР-а: Формирати комисију у предложеном саставу.  
 
 

20.1.3.2. „Процена клиничког значаја нумеричко бодовних система за процену тежине болести и 

исхода лечења болесника са акутним панкреатитисом“   

Кандидат: Оливера Маринковић 

Изборно подручје: Експериментална и примењена физиологија са спортском медицином 

Предлог Комисије ДАС-а:  

1. Доц. др Бојан Стојановић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за 

ужу научну област Хирургија, председник 

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

ужу научну област Интерна медицина, члан  

3. Доц. др Срђан Марковић, доцент Медицинског факултета Универзитета у Београду за ужу 

научну област Интерна медицина, члан 

Предлог НИР-а:  

1. Доц. др Бојан Стојановић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за 

ужу научну област Хирургија, председник 

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

ужу научну област Интерна медицина, члан  

3. Доц. др Срђан Марковић, доцент Медицинског факултета Универзитета у Београду за ужу 

научну област Интерна медицина, члан 



Одлуке у вези са постдипломским студијама  

123. седница Наставно-научног већа 

 

20.1.3.3. „Испитивање утицаја стандардизованог екстракта aроније на морфолошке карактеристике 

јајника, хормонски и оксидациони статус код пацова са синдромом полицистичних јајника“   

Кандидат: Јован Рудић 

Изборно подручје: Експериментална и примењена физиологија са спортском медицином 

Предлог Комисије ДАС-а:  

1. Проф. др Марина Томовић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Фармацеутска технологија, председник  

2. Проф. др Александра Димитријевић, редовни професор Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Гинекологија и акушерство, члан  

3. Проф. др Саша Раичевић, редовни професор Медицинског факултета у Подгорици Универзитета 

Црна Гора за ужу научну област Гинекологија и акушерству, члан  

Предлог НИР-а:  

1. Проф. др Марина Томовић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Фармацеутска технологија, председник  

2. Проф. др Александра Димитријевић, редовни професор Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Гинекологија и акушерство, члан  

3. Проф. др Саша Раичевић, редовни професор Медицинског факултета у Подгорици Универзитета 

Црна Гора за ужу научну област Гинекологија и акушерству, члан  



Одлуке у вези са постдипломским студијама  

123. седница Наставно-научног већа 

 

20.1.4. УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ И ОДБРАНУ 

ЗАВРШЕНИХ ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА 
 

20.1.4.1. „Полиморфизми гена за галектин-3 код болесника у терминалној фази реналне 

инсуфицијенције“     

Кандидат: Зоран Ковачевић 

Изборно подручје: Експериментална и клиничка интерна медицина 

Комисија:  

1. Проф. др Александар Ђукић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Патолошка физиологија, 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 Нела Максимовић, ванредни професор Медицинског факултета Универзитета у 

Београду за ужу област Хиумана генетика, члан  

Увид јавности у извештај -Није било примедби 

Предлог НИР-а: Усвојити Извештај  

 

20.1.4.2. „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 

Комисија:  

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, за ужу научну област Орална медицина, члан  

Увид јавности у извештај од 14.11. – Поднет благовремен приговор од стране Ненада 

Милачића 

Предлог НИР-а:  

1. Одбити приговор. 

2. Усвојити Извештај и докторску дисертацију  

Извештај о оцени завршене дисертације (погледајте овде) 

Поднети приговор Ненада Милачића, (погледајте овде) 

Одговор на поднети приговор (погледајте овде) 

 
20.1.4.3. „Анализа утицаја аугментационе мамапластике на функцију коже дојке код жена“     

Кандидат: Бранислав Пишчевић 

Изборно подручје: Клиничка и експериментална хирургија 

Комисија:  

1. Доц. др Марко Спасић, доцент Факултета медицинских наука Унверзитета у Крагујевцу за ужу 

научну област Хирургија, председник 

2. Проф. др Зоран Милосављевић, редовни професор Факултета медицинских наука Унверзитета 

у Крагујевцу за ужу научну област Хистологија и ембриологија, члан 

3. Проф. др Ненад Степић, ванредни професор Медицинског факултета Војномедицинске 

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

Увид јавности у извештај -Није било примедби 

Предлог НИР-а: Усвојити Извештај  

http://medf.kg.ac.rs/informacije/vece/nnvece/123/predlozi/20.1.4.2.pdf
http://medf.kg.ac.rs/informacije/vece/nnvece/123/predlozi/20.1.4.2.Prigovor.pdf
http://medf.kg.ac.rs/informacije/vece/nnvece/123/predlozi/20.1.4.2.OdgPrigovor.pdf


Одлуке у вези са постдипломским студијама  

123. седница Наставно-научног већа 

 

20.1.4.4. „Ефекти Nd:YAG ласер иридотомије на интраокуларни притисак, оштрину вида, промене у 

видном пољу и морфологију папиле видног живца код болесника са примарно затвореним коморним 

углом“     

Кандидат: Светлана Пауновић 

Изборно подручје: Клиничка и експериментална хирургија 

Комисија:  

1. Проф. др Ненад Петровић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Офталмологија, председник 

2. Проф. др Слободан Милисављевић, редовни професор Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Хирургија, члан 

3. Проф. др Мирко Ресан, ванредни професор Медицинског факултета Војномедицинске академије 

Универзитета одбране у Београду за ужу научну област Офталмологија, члан  

Увид јавности у извештај -Није било примедби 

Предлог НИР-а: Усвојити Извештај  

 

 
20.1.4.5. „Фактори ризика за настанак интеракција између лекова код пацијената са великим 

психијатријским поремећајима“     

Кандидат: Аница Ранковић 

Изборно подручје: Клиничка и експериментална фармакологија 

Комисија:  

1. Доц. др Ана Пејчић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу 

научну област Фармакологија и токсикологија, председник 

2. Проф. др Зоран Тодоровић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду 

за ужу научну област Фармакологија, Клиничка фармакологија и токсикологија, члан 

3. Доц. др Радица Живковић Зарић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Фармакологија и токсикологија, члан  

Увид јавности у извештај -Није било примедби 

Предлог НИР-а: Усвојити Извештај  

 

20.1.4.6. „Утицај квалитета метаболичке контроле на исход лечења физикалним процедурама 

болесника са гонартрозом и дијабетес мелитусом тип 2“     

Кандидат: Јелена Милошевић 

Изборно подручје: Експериментална и примењена физиологија са спортском медицином 

Комисија:  

1. Доц. др Игор Симанић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу 

научну област Физикална медицина и рехабилитација, председник 

2. Проф. др Александар Ђукић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Патолошка физиологија, члан 

3. Проф. др Милица Лазовић, редовни професор Државног универзитета у Новом Пазару за ужу 

научну област Физикална медицина и рехабилитација, члан  

Увид јавности у извештај -Није било примедби 

Предлог НИР-а: Усвојити Извештај  

 

 

 

 



Одлуке у вези са постдипломским студијама  

123. седница Наставно-научног већа 

 

20.1.4.7. „Испитивање цитотоксичности комплекса паладијума(II) са дериватима тиазола као 

лигандима на ћелијама тумора простате in vitro“     

Кандидат: Дејан Симић 

Изборно подручје: Клиничка и експериментална хирургија 

Комисија:  

1. Доц. др Радица Живковић Зарић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Фармакологија и токсикологија, председник 

2. Проф. др Верица Јевтић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета 

у Крагујевцу за ужу научну област Неорганска хемија, члан 

3. Проф. др Предраг Алексић, редовни професор Медицинског факултета Војномедицинске 

академије Универзитета у Београду за ужу научну област Хирургија, члан  

Увид јавности у извештај -Није било примедби 

Предлог НИР-а: Усвојити Извештај  

 

 
20.1.4.8. „Повезаност концентрације слободне циркулишуће lncRNA GAS5 са патохистолошким, 

лабораторијским и радиолошким карактеристикама карцинома простате“     

Кандидат: Мирослав Мишовић 

Изборно подручје: Онкологија 

Комисија:  

1. Проф. др Весна Станковић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Патолошка анатомија, председник 

2. Проф. др Предраг Алексић, редовни професор Медицинског факултета Војномедицинске 

академије Универзитета у Београду за ужу научну област Хирургија, члан 

3. Проф. др Радиша Војиновић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Радиологија, члан, члан  

Увид јавности у извештај -Није било примедби 

Предлог НИР-а: Усвојити Извештај  

 

 

 
20.1.4.9. „In vivo и in vitro испитивања биотоксичности полистиренских микро- и наночестица“     

Кандидат: Сандра Николић 

Изборно подручје: Клиничка и експериментална фармакологија 

Комисија:  

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

Крагујевцу за ужу научну област Физиологија, председник 

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

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Медицинска генетика, члан 

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

научну област Фармакологија и токсикологија, члан  

Увид јавности у извештај -Није било примедби 

Предлог НИР-а: Усвојити Извештај  

 

 

 

 
20.1.4.10. „Утицај терапије агресивне пародонтопатије на ниво интраћелијских ензима у пљувачки“     
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Кандидат: Жана Поповић 

Изборно подручје: Клиничка и експериментална хирургија 

Комисија:  

1. Проф. др Злата Бркић, редовни професор Медицинског факултета Војномедицинске академије 

Универзитета одбране у Београду за ужу научну област Пародонтологија и орална медицина, 

председник 

2. Проф. др Слободан Јанковић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за уже научне области Фармакологија и Токсикологија и Клиничка фармација, члан 

3. Проф. др Иванка Зелен, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Биохемија, члан  

Увид јавности у извештај -Није било примедби 

Предлог НИР-а: Усвојити Извештај  
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20.1.5. МОЛБЕ 

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 
 

20.1.5.1. Наставак студија 

 

 

20.1.5.1.1. Славица Крушић 64/2011 

Молба за даљи наставак студија у школској 2022/2023. години. 

Предлог Веће ДАС-а: Усвојити молбу и одобрити даљи наставак студија 

Предлог Комисије за НИР: Усвојити молбу и одобрити даљи наставак студија 

 

 

20.1.5.1.2. Видан Тадић 57/2016 

Молба за даљи наставак студија у школској 2022/2023. години. 

Предлог Веће ДАС-а: Усвојити молбу и одобрити даљи наставак студија 

Предлог Комисије за НИР: Усвојити молбу и одобрити даљи наставак студија 

 

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

 

20.1.5.2. 1. Милица Беговић Цветковић 2005/61 

Молба за мировање права и обавеза на Докторским академским студијама у школској 2022/23. 

години, због болести детета. 

Предлог Веће ДАС-а: Усвојити молбу и одобрити статус мировања 

Предлог Комисије за НИР: Усвојити молбу и одобрити статус мировања 

 

20.1.5.2. 2. Душица Петровић Родић 2008/38 

Молба за мировање права и обавеза на Докторским академским студијама у школској 2022/23. 

години, због неге детета. 

Предлог Веће ДАС-а: Усвојити молбу и одобрити статус мировања 

Предлог Комисије за НИР: Усвојити молбу и одобрити статус мировања 
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  20.1.5.3. Продужење рока за израду докторске дисертације 

 

20.1.5.3. 1. Марко Равић 86/2016 

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

„Eфекти агониста рецептора за пептид сличан глукагону-1 на исхемијско/реперфузиону повреду 

изолованог срца пацова са метаболичким синдромом “ 

Ментор: Проф. др Иван Срејовић 

Дана 22.01.2020. 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 

 

20.1.5.3. 2. Александра Цветковић 113/2012 

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

„Утицај тежине глаукомског оштећења на учесталост појаве анксиозности, депресије и квалитет 

живота повезан са видом код болесника  са глаукомом отвореног угла “ 

Ментор: Проф. др Сунчица Срећковић 

Дана 22.01.2019. 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 

 

20.1.5.3. 3. Јадранка Пешевић-Пајић 110/2012 

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

„Фактори ризика за настанак депресије код жена у пре- и постменопаузи “ 

Ментори: Проф. др Александра Димитријевић 

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:  

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: Одбити молбу због истека рока за одбрану докторске дисертације од три 

године од дана одобрења теме. 

Предлог Комисије за НИР: Одбити молбу због истека рока за одбрану докторске дисертације од 

три године од дана одобрења теме и неблаговременог подношења молбе.  
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20.1.6. УСВАЈАЊЕ ИНФОРМАТОРА ПРЕДМЕТА 

20.1.6.1. Усвајање информатора предмета за II,III и IV семестар за школску 2022-23, 2023-24 

 Информатор предмета за изборно подручје: 

 

- ИП1  КЛИНИЧКА И ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ФАРМАКОЛОГИЈА 

- ИП2  НЕУРОНАУКЕ 

- ИП3  ОНКОЛОГИЈА 

- ИП4  ИМУНОЛОГИЈА, ИНФЕКЦИЈА И ИНФЛАМАЦИЈА 

- ИП5  ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА И ПРИМЕЊЕНА ФИЗИОЛОГИЈА СА СПОРТСКОМ  

МЕДИЦИНОМ 

- ИП6  ПРЕВЕНТИВНА МЕДИЦИНА 

- ИП7  ХУМАНА РЕПРОДУКЦИЈА И РАЗВОЈ 

- ИП8  ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА И КЛИНИЧКА И ИНТЕРНА МЕДИЦИНА 

- ИП9  КЛИНИЧКА И ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ХИРУРГИЈА 

- ИП10  МАТИЧНЕ ЋЕЛИЈЕ У БИОМЕДИЦИНСКИМ НАУКАМА 

- ИП11  ИСТРАЖИВАЊА У СТОМАТОЛОГИЈИ 

- ИП12  КЛИНИЧКА И ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА БИОХЕМИЈА 

- ИП13  ГЛОБАЛНО ЗДРАВЉЕ, ЗДРАВСТВЕНА ЕКОНОМИЈА И ПОЛИТИКА 

- ИП14  ИСТРАЖИВАЊА У ФАРМАЦИЈИ 

- ИП15  ТРАНСЛАЦИОНА МЕДИЦИНА 

- ИП16  МОЛЕКУЛАРНА И ЋЕЛИЈСКА БИОЛОГИЈА У БИОМЕДИЦИНСКИМ  

ИСТРАЖИВАЊИМА 

 

 

(предложене информаторе можете погледати овде) 

 

 

 

 

http://www.medf.kg.ac.rs/pub/silabusi/index.php?dir=%2FDoktorske/DAS%20MEDICINSKE%20NAUKE
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20.2. Специјалистичке и уже специјалистичке студије 

 

20.2.1. УСВАЈАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ПОЛАГАЊЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ ИСПИТА И УЖЕ 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ ИСПИТА 

 

20.2.1.1. Предлог комисије за полагање ужеспецијалистичког испита из гране медицине 

Гастроентерохепатологија: 

 

У саставу: 

1. проф. др Наташа Здравковић, ванредни професор Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина, председник 

2. проф. др Жељко Мијаиловић, редовни професор Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Инфективне болести, члан 

3. проф. др Драгче Радовановић, редовни професор Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Хирургија,  члан 

 

Резервни чланови: 

 

1. Проф. др Предраг Чановић, редовни професор Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Инфективне болести, резервни члан 

2. Проф. др Радиша Војиновић, ванредни професор Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Радиологија, резервни члан 

3. Проф. др Милан Мијаиловић, ванредни професор Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Радиологија, резервни члан 

4. Проф. др Слободанка Митровић, редовни професор Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Патолошка анатомија, резервни члан 

5. Проф. др Александар Цветковић, ванредни професор Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Хирургија, резервни члан 

6. Проф. др Весна Станковић, ванредни професор Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Патолошка анатомија, резервни члан 

7. Проф. др Биљана Вулетић, редовни професор Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Педијатрија, резервни члан 

Предлог Већа: Усвојити предложену комисију 

Предлог комисије за НИР: усвојити предложену комисију 

 

  



Одлуке у вези са постдипломским студијама  

123. седница Наставно-научног већа 

 

 

20.2.1.2. Предлог комисије за одбрану рада уже специјализације из гране медицине Кардиологија 

кандидата Миодрага Срећковића под називом: 

 

Интрахоспитални исходи лечења пацијената са масивном плућном емболијом у зависности од 

модалитета терапије 

 

У саставу: 

1. проф. др Милоје Томашевић, редовни професор Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина, председник 

2. проф. др Горан Давидовић редовни професор Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина, ментор и члан 

3. проф. др Виолета Ирић Ћупић, ванредни професор Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина,  члан 

Предлог Већа: Усвојити предложену тему и комисију 

Предлог Комисије за НИР: Усвојити предложену тему и комисију 
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20.2.2. МОЛБЕ СТУДЕНАТА 

20.2.2.1. Мировање стажа 

 

20.2.2.1.1. Милица Беговић Цветковић 

Молба за мировање специјалистичког стажа из гране медицине Реуматологија  

Шеф катедре: проф. др Александра Лучић Томић 

Напомена: Милица Беговић Цветковић поднела је молбу за мировање специјалистичког стажа из 

гране медицине Реуматологија у периоду од 20.12.2022. године до 19.6.2023. године због отвореног 

боловања ради посебне неге детета. 

Предлог Већа: Усвојити молбу 

Предлог Комисије за НИР: Усвојити молбу 

 

20.2.2.2. Наставак стажа 

 

20.2.2.2. 1. Весна Госпавић 

Молба за наставак специјалистичког стажа из гране медицине Офталмологија.  

Шеф катедре: проф. др Светлана Јовановић 

Напомена: Весна Госпавић поднела је молбу за наставак специјалистичког стажа из гране медицине 

Офталмологија  почев од 1. 1.2023. године након претходно одобреног мировања. 

Предлог Већа: Усвојити молбу 

Предлог Комисије за НИР: Усвојити молбу 

 

20.2.2.2. 2. Александра Стојановић 

Молба за наставак специјалистичког стажа из гране медицине Клиничка фармација.  

Шеф катедре: проф. др Марко Фолић 

Напомена: Александра Стојановић поднела је молбу за наставак специјалистичког стажа из гране 

медицине Клиничка фармација  почев од 3. 1.2023. године након претходно одобреног мировања. 

Предлог Већа: Усвојити молбу 

Предлог Комисије за НИР: Усвојити молбу 

 

20.2.2.2. 3. Андријана Костић 

Молба за наставак специјалистичког стажа из гране медицине Пулмологија.  

Шеф катедре: доц. др Војислав Ћупурдија. 

Руководилац модула: проф. др Анђелка Стојковић 

Напомена: Андријана Костић поднела је молбу за наставак специјалистичког стажа из гране 

медицине Пулмологија  почев од 1. 1.2023. године након претходно одобреног мировања. 

Предлог Већа: Усвојити молбу 

 

 

 

 



Одлуке у вези са постдипломским студијама  

123. седница Наставно-научног већа 

 

20.2.2.2. 4. Марија Милошев 

Молба за наставак специјалистичког стажа из гране медицине Педијатрија.  

Шеф катедре: проф. др Биљана Вулетић 

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

медицине Педијатрија  почев од 7. 11.2022. године након претходно одобреног мировања. 

Предлог Већа: Усвојити молбу 

Предлог Комисије за НИР: Усвојити молбу 

 

 

20.2.4.3. Признавање радног стажа у специјалистички стаж 

 

 

20.2.4.3.1. Тамара Станојев 

Молба за признавање претходно стеченог радног стажа у специјалистички стаж из гране медицине  

Медицинска биохемија. 

Шеф катедре: доц. др Сања Станковић 

Напомена: Тамара Станојев поднела је молбу за признавање претходно стеченог радног стажа 

стеченог у УКЦ Србије у специјалистички стаж из гране медицине  Медицинска биохемија. 

Предлог Већа: Формирати комисију за признавање претходно стеченог стажа у специјалистички 

стаж у саставу: 

1. проф. др Маријана Станојевић Пирковић, ванредни професор Факултета медицинских 

наука Универзитета у Крагујевцуза  ужу научну област Клиничка биохемија – председник 

2. проф. др Марија Анђелковић, ванредни професор Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцуза  ужу научну област Клиничка биохемија – члан 

3. проф. др Милан Зарић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцуза  ужу научну област Клиничка биохемија – члан 

Предлог Комисије за НИР: Формирати комисију за признавање претходно стеченог стажа у 

специјалистички стаж у предложеном саставу 
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20.2.4.4. Признавање стручног звања 

 

20.2.4.1. Оана Луција Пекурар 

Молба за признавање стручног звања специјалисте Дерматовенерологије. 

Шеф катедре: проф. др Ана Равић Николић 

 

Комисија за признавање специјалистичке дипломе из гране медицине Дерматовенерологије др спец. 

мед. Оане Луције Пекурар у следећем саставу: 

 

1. проф. др Ана Равић Николић, ванредни професор Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцуза  ужу научну област Дерматовенерологија – председник 

2. проф. др Весна Миличић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета 

у Крагујевцуза  ужу научну област Дерматовенерологија – члан 

3. доц. др Гордана Ристић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцуза  ужу научну област Дерматовенерологија – члан 

је прегледала и проучила захтев и достављену документацију Оане Луције Пекурар: 

Комисија је сагласна да се спец. др мед. Оане Луције Пекурар призна диплома специјалисте 

Дерматовенерологије стечене на Медицинском факултету у Темишвару, Република Румунија. 

Увидом у план и програм специјализације, установљено је да разлике наведене у извештају не утичу 

на стечено знање из Дерматовенерологије. 

Комисија предлаже да се призна стручно звање специјалисте Дерматовенерологије. 

Предлог Већа: Признати стручно звање специјалисте Дерматовенерологије 

Предлог Комисије за НИР: Признати  стручно звање специјалисте Дерматовенерологије 
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20.2.3. УСВАЈАЊЕ ИНФОРМАТОРА ПРЕДМЕТА 

20.2.3.1. Усвајање информатора предмета 

Гастроентерохепатологија 

Напомена: Предлог новог информатора за специјалистичке студије 

Шеф катедре: проф др. Наташа Здравковић 

Предлог Већа: Усвојити информатор 

Предлог комисије за НИР: усвојити предложени информатор 

 

 

(предложене информаторе можете погледати овде) 

 

 

 

 

 

http://www.medf.kg.ac.rs/pub/silabusi/index.php?dir=/Specijalizacije
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20.3. Мастер академске студије 
20.3.1. МЕНАЏМЕНТ У СИСТЕМУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

 

20.3.1.1. Усвајање информатора предмета за летњи семестар школске 2022-23. 

године 

Економија у здравству 

Предлог новог информатора за предмет 

Руководилац модула: проф. др Оливера Миловановић 

Предлог Већа МАС – Менаџмент у систему здравствене заштите: усвојити предложени 

информатор 

Предлог НИР-а: усвојити предложени информатор  

 

Евалуација и планирање здравствених сервиса 

Предлог новог информатора за предмет 

Руководилац модула: проф. др Дејан Петровић 

Предлог Већа МАС – Менаџмент у систему здравствене заштите: усвојити предложени 

информатор 

Предлог НИР-а: усвојити предложени информатор 

 

Здравствено информациони системи 

Предлог новог информатора за предмет 

Руководилац модула: проф. др Небојша Здравковић 

Предлог Већа МАС – Менаџмент у систему здравствене заштите: усвојити предложени 

информатор 

Предлог НИР-а: усвојити предложени информатор 

 

Финансијски менаџмент у систему здравствене заштите 

Предлог новог информатора за предмет 

Руководилац модула: проф. др Марко Славковић; проф. др Милена Јакшић 

Предлог Већа МАС – Менаџмент у систему здравствене заштите: усвојити предложени 

информатор 

Предлог НИР-а: усвојити предложени информатор 

 

 

(предложене информаторе можете погледати овде) 

 

 

 

 

http://www.medf.kg.ac.rs/pub/silabusi/index.php?dir=%2FMaster/MAS%20SZZ
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20.3.2. ИСХРАНА И СУПЛЕМЕНТАЦИЈА 

20.3.2.1. ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ И ОДБРАНУ ЗАВРШНОГ (МАСТЕР) 

РАДА 

20.3.2.1.1.  

ОСНОВНИ ПОДАЦИ 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Илија Бркић 

БРОЈ ДОСИЈЕА 35/ 2021 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ Мастер академске студије Исхрана и суплементација 

Испуњеност услова за пријаву теме Положено више  од половине испита који су предвиђени 

студијским програмом 

ПРИЈАВА ТЕМЕ 

НАСЛОВ Утицај седентарног начина живота на удружену појаву психичких 

промена и гојазности 

ПРЕДЛОГ МЕНТОРА 

КАНДИДАТ 

Проф. др Драгица Селаковић, ванредни професор Факултета 

медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област 

Физиологија  

ПРЕДЛОГ МЕНТОРА 

ВЕЋЕ  

 СТУДИЈСКОГ 

ПРОГРАМА МАС-А 

ИСХРАНА И 

СУПЛЕМЕНТАЦИЈА 

Проф. др Драгица Селаковић, ванредни професор Факултета 

медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област 

Физиологија  

КОМИСИЈA: 

 

ПРЕДЛОГ ВЕЋА  

 СТУДИЈСКОГ 

ПРОГРАМА МАС-А 

ИСХРАНА И 

СУПЛЕМЕНТАЦИЈА 

1. Проф. др Гвозден Росић, редовни професор Факултета медицинских 

наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област  Физиологија, 

председник 

2.    Проф. др Драгица Селаковић, ванредни професор Факултета 

медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област 

Физиологија , ментор и члан 

3.   Проф. др Владимир Живковић, ванредни професор Факултета 

медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област 

Физиологија 

Предлог Већа МАС – Исхрана и суплементација: усвојити предложену тему и комисију 

Предлог комисије за НИР: усвојити предложену тему и комисију 
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20.3.2.1.2.  

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Данијела Милошевић 

БРОЈ ДОСИЈЕА 12/ 2021 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ Мастер академске студије Исхрана и суплементација 

Испуњеност услова за пријаву теме Положено више  од половине испита који су предвиђени 

студијским програмом 

ПРИЈАВА ТЕМЕ 

НАСЛОВ 
Дијабетес мелитус – изазов и препоруке за исхрану и суплементацију 

ПРЕДЛОГ МЕНТОРА 

КАНДИДАТ 

Доц. др Марија Секулић, доцент Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Хигијена и екологија  

ПРЕДЛОГ МЕНТОРА 

ВЕЋЕ  

 СТУДИЈСКОГ 

ПРОГРАМА МАС-А 

ИСХРАНА И 

СУПЛЕМЕНТАЦИЈА 

Доц. др Марија Секулић, доцент Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Хигијена и екологија  

КОМИСИЈA: 

 

ПРЕДЛОГ ВЕЋА  

 СТУДИЈСКОГ 

ПРОГРАМА МАС-А 

ИСХРАНА И 

СУПЛЕМЕНТАЦИЈА 

1. Проф. др Нела Ђоновић, ванредни професор Факултета медицинских 

наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Хигијена и 

екологија  , председник 

2.    Доц. др Марија Секулић, доцент Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Хигијена и екологија, 

ментор и члан 

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

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област  Хигијена и екологија 

Предлог Већа МАС – Исхрана и суплементација: усвојити предложену тему и комисију 

Предлог комисије за НИР: усвојити предложену тему и комисију 
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20.3.2.2. УСВАЈАЊЕ ИНФОРМАТОРА ПРЕДМЕТА ЗА ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР ШКОЛСКЕ 

2022-23. ГОДИНЕ 

- Стручна пракса 

Предлог новог информатора за предмет 

Руководилац модула: проф. др Драган Васиљевић 

Предлог Већа МАС – Исхрана и суплементација: усвојити предложени информатор 

Предлог комисије за НИР: : усвојити предложени информатор 

 

- Законска регулатива везана за намирнице и дијететске суплементе 

Предлог новог информатора за предмет 

Руководилац модула: проф. др Душан Ђурић 

Предлог Већа МАС – Исхрана и суплементација: усвојити предложени информатор 

Предлог комисије за НИР: : усвојити предложени информатор 

 

- Дијетотерапија 

Предлог новог информатора за предмет 

Руководилац модула: проф. др Нела Ђоновић 

Предлог Већа МАС – Исхрана и суплементација: усвојити предложени информатор 

Предлог комисије за НИР: : усвојити предложени информатор 

 

- Алиментарне токсоинфекције 

Предлог новог информатора за предмет 

Руководилац модула: проф. др Жељко Мијаиловић 

Предлог Већа МАС – Исхрана и суплементација: усвојити предложени информатор 

Предлог комисије за НИР: : усвојити предложени информатор 

 

- Дозирање физичке активности као саставни део правилне исхране  

Предлог новог информатора за предмет 

Руководилац модула: проф. др Владимир Живковић 

Предлог Већа МАС – Исхрана и суплементација: усвојити предложени информатор 

Предлог комисије за НИР: : усвојити предложени информатор 

 

- Улога и значај дијететских суплемената 

Предлог новог информатора за предмет 

Руководилац модула: проф. др Гвозден Росић 

Предлог Већа МАС – Исхрана и суплементација: усвојити предложени информатор 

Предлог комисије за НИР: : усвојити предложени информатор 

 

- Исхрана од истраживања до препорука 

Предлог новог информатора за предмет 

Руководилац модула: проф. др Иван Срејовић 

Предлог Већа МАС – Исхрана и суплементација: усвојити предложени информатор 

Предлог комисије за НИР: : усвојити предложени информатор 

 

(предложене информаторе можете погледати овде) 

 

 

 

http://www.medf.kg.ac.rs/pub/silabusi/index.php?dir=%2FMaster/MAS%20IIS
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20.3.3. РЕГЕНЕРАТИВНА МЕДИЦИНА 

20.3.3.1. ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ И ОДБРАНУ ЗАВРШНОГ 

(МАСТЕР) РАДА 

20.3.3.1.1.  

ОСНОВНИ ПОДАЦИ 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Марина Трифуновић 

БРОЈ ДОСИЈЕА 5 / 2021 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ Мастер академске студије Регенеративна медицина 

Испуњеност услова за пријаву теме Положено више  од половине испита који су предвиђени 

студијским програмом 

ПРИЈАВА ТЕМЕ 

НАСЛОВ 
Улога матичних ћелија у лечењу кардиоваскуларних болести 

ПРЕДЛОГ МЕНТОРА 

КАНДИДАТ 

доц. др Јована Брадић, доцент Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Фармацеутска технологија 

 

ПРЕДЛОГ МЕНТОРА 

ВЕЋЕ  

 СТУДИЈСКОГ 

ПРОГРАМА МАС-А 

РЕГЕНЕРАТИВНА 

МЕДИЦИНА 

доц. др Јована Брадић, доцент Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Фармацеутска 

технологија  

КОМИСИЈA: 

 

ПРЕДЛОГ ВЕЋА  

 СТУДИЈСКОГ 

ПРОГРАМА МАС-

А 

РЕГЕНЕРАТИВНА 

МЕДИЦИНА 

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

наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Генетика, 

председник 

2 доц. др Јована Брадић, доцент Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Фармацеутска технологија  

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

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Клиничка фармација, члан 

Предлог Већа МАС – Исхрана и суплементација: усвојити предложену тему и комисију 

Предлог комисије за НИР: усвојити предложену тему и комисију 
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20.3.3.1. УСВАЈАЊЕ ИНФОРМАТОРА ПРЕДМЕТА ЗА ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР  

ШКОЛСКЕ 2022-23. ГОДИНЕ 

 

- Биоматеријали у регенеративној медицини 

Предлог новог информатора за предмет 

Руководилац модула: доц. др Марина Милетић Ковачевић 

Предлог Већа МАС – Регенеративна медицина: усвојити предложени информатор 

Предлог комисије за НИР: : усвојити предложени информатор 

 

- Имунотерапија матичним ћелијама  

Предлог новог информатора за предмет 

Руководилац модула: проф. др Владислав Воларевић 

Предлог Већа МАС – Регенеративна медицина: усвојити предложени информатор 

Предлог комисије за НИР: : усвојити предложени информатор 

 

- Експериментални модели у регенеративној медицини  

Предлог новог информатора за предмет 

Руководилац модула: доц. др Јована Брадић 

Предлог Већа МАС – Регенеративна медицина: усвојити предложени информатор 

Предлог комисије за НИР: : усвојити предложени информатор 

 

- Молекулска медицина  

Предлог новог информатора за предмет 

Руководилац модула: проф. др Гвозден Росић 

Предлог Већа МАС – Регенеративна медицина: усвојити предложени информатор 

Предлог комисије за НИР: : усвојити предложени информатор 

 

- Регенеративне технике у стоматологији  

Предлог новог информатора за предмет 

Руководилац модула: проф. др Драгица Селаковић 

Предлог Већа МАС – Регенеративна медицина: усвојити предложени информатор 

Предлог комисије за НИР: : усвојити предложени информатор 

 

- Етички аспекти научно –истраживачког рада и примене матичних ћелија  

Предлог новог информатора за предмет 

Руководилац модула: проф. др Ана Воларевић, проф. др Биљана Љујић 

Предлог Већа МАС – Регенеративна медицина: усвојити предложени информатор 

Предлог комисије за НИР: : усвојити предложени информатор 

 

- Стручна пракса у регенеративној медицини  

Предлог новог информатора за предмет 

Руководилац модула: доц. др Тамара Николић Турнић 

Предлог Већа МАС – Регенеративна медицина: усвојити предложени информатор 

Предлог комисије за НИР: : усвојити предложени информатор 

 

 

 



Одлуке у вези са постдипломским студијама  

123. седница Наставно-научног већа 

 

- Молекулски механизми основних патолошких стања 

Предлог новог информатора за предмет 

Руководилац модула: проф. др Иван Срејовић 

Предлог Већа МАС – Регенеративна медицина: усвојити предложени информатор 

Предлог комисије за НИР: : усвојити предложени информатор 

 

 

(предложене информаторе можете погледати овде) 

http://www.medf.kg.ac.rs/pub/silabusi/index.php?dir=%2FMaster/MAS%20RM

