
62. седница Наставно-научног већа  

 

ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА У ВЕЗИ СА ДОКТОРСКИМ ДИСЕРТАЦИЈАМА 

 

 

 

А. ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ НАУЧНЕ ЗАСНОВАНОСТИ ТЕМА 

ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА 

 

 

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

здравље жена супружника зависних од алкохола“   

Кандидат: Наташа Достанић 

Изборно подручје: Неуронауке 

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

Крагујевцу за ужу научну област Психијатрија, председник  

2. Проф. др Срђан Миловановић, ванредни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду за 

ужу научну област Психијатрија, члан  

3. Доц. др Милица Боровчанин, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу 

научну област Психијатрија, члан 

Предлог: Формирати комисију у предложеном саставу.  

 

 

 

2 „Повезаност маркера инфламације, ендотелнe дисфункције и метаболизма хомоцистеина са тежином 

коронарне артеријске болести код болесника са стабилном ангином пекторис“    

Кандидат: Предраг Ђурић 

Изборно подручје: Клиничка и експериментална интерна медицина 

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

Крагујевцу за ужу научну област Физиологија, председник  

2. Проф. др Владимир Милорадовић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина, члан  

3. Проф. др Слободан Обрадовић, редовни професор Медицинског факултета Војномедицинске академије 

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

 

Предлог: Формирати комисију у предложеном саставу.  
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3 „Процена адекватности прописивања терапије код старих особа са кардиоваскуларним болестима“  

Кандидат: Горан Стојановић 

Изборно подручје: Превентивна медицина 

Предлог Комисије:  
1. Проф. др Душан Ђурић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу 

за ужу научну област Клиничка фармација, председник 

2. Проф. др Љиљана Марковић-Денић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у 

Београду  за ужу научну област Епидемиологија, члан  

3. Проф. др Нела Ђоновић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу 

за ужу научну област Хигијена и екологија, члан 

 

Предлог: Формирати комисију у предложеном саставу. 

 

 

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

тумора in vitro“ 

Кандидат. Марија Петровић 

Изборно подручје: Клиничка и експериментална фармакологија 

Предлог Комисије: 

1. Проф. др Марко Фолић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу 

за ужу научну област Клиничка фармација, председник  

2. НС др сци. Сузана Поповић, научни сарадник Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу 

за ужу научну област Микробиологија и имунологија, члан  

3. НС др сци Александра Ристић Фира, научни саветник Института за нуклеарне науке "Винча" 

Универзитета у Београду, члан 

 

Предлог: Формирати комисију у предложеном саставу.  

 

 

 

5 „Улога осећања наде у превазилажењу анксиозних поремећаја код онколошких болесника у току примене 

хемиотерапије, у односу на особе оболеле од анксиозних поремећаја“ 

Кандидат. Светлана Бановић 

Изборно подручје: Онкологија 

Предлог Комисије: 

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 Нађа Марић Бојовић, ванредни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду  

за ужу научну област Психијатрија, члан  

3. Доц. др Милица Боровчанин, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу 

научну област Психијатрија, члан 

 

Предлог: Формирати комисију у предложеном саставу. Сугестија наслова Комисији за писање Извештаја зa 

оцену научне заснованости теме докторске дисертације за промену наслова: “ Улога осећања наде у 

превазилажењу анксиозних поремећаја код онколошких болесника у току примене хемиотерапије ” 
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6 „Карактеристике телесног састава код жена преко 65 година старости“ 

Кандидат. Данијела Базић 

Изборно подручје: Клиничка и експериментална интерна медицина 

Предлог Комисије: 

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

Крагујевцу за ужу научну област Патолошка физиологија, председник  

2. Проф. др Милан Петронијевић, ванредни професор Медицинског факултета Војномедицинске 

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

3. Доц. др Мирјана Веселиновић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу 

научну област Интерна медицина, члан 

 

Предлог: Формирати комисију у предложеном саставу. Комисија да обрати пажњу на наслов. 
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Б. УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ НАУЧНЕ ЗАСНОВАНОСТИ ТЕМА 

ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА И ИМЕНОВАЊЕ МЕНТОРА 

 

1 „Утицај аудитивне амплификације на квалитет вербалне комуникације и социо-емоционални статус особа 

са старачком наглувошћу“     

Кандидат: Ивана Малетић Секулић 

Изборно подручје: Превентивна медицина 

Комисија:  
1. Проф. др Љиљана Ердевички, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Оториноларингологија, председник 

2. Проф. др Ненад Балетић, ванредни професор Медицинског факултета Војномедицинске академије 

Универзитета oдбране у Београду за ужу научну област Оториноларингологија, члан  

3. Доц. др Драган Васиљевић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу 

научну област Хигијена и екологија, члан 

 

Предлог ментора: Проф. др Љубица Живић, ванредни професор Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујeвцу за ужу научну област Оториноларингологија. 

 

 

Предлог: Усвојити извештај и именовати ментора. 

 

 

2 „Процена утицаја социодемографских, здравствених фактора и физичке активности на развој деформитета 

кичменог стуба код деце“     

Кандидат: Ирена Николић 

Изборно подручје: Експериментална и примењена физиологија са спортском медицином 

Комисија:  

1. Доц. др Александра Јуришић Шкевин, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујeвцу за ужу научну област Физикална медицина и рехабилитација, председник  

2. Доц. др Драгана Ћировић, доцент Медицинског факултета Универзитета у Београду за ужу научну 

област Физикална медицина и рехабилитација, члан  

3. НС Дејан Николић, научни сарадник Медицинског факултета Универзитета у Београду за ужу научну 

област Физикална медицина и рехабилитација, члан 

 

Предлог ментора: Проф. др Ивана Петронић Марковић,  редовни професор Медицинског факултета 

Универзитета Београду за ужу научну област Дечја физијатрија. 

 

Предлог: Усвојити извештај и именовати ментора. 
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3 „Утицај генских варијанти ензима метаболизма масних киселина код пацијената оболелих од 

реуматоидног артритиса“     

Кандидат: Маријана Томић-Смиљанић 

Изборно подручје: Експериментална и примењена физиологија са спортском медицином 

Комисија:  

1. Доц. др Мирјана Веселиновић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу 

научну област Интерна медицина, председник 

2. Др Соња Павловић, научни саветник Института за молекуларну генетику и генетско инжењерство 

Универзитета у Београду, члан  

3. Проф. др Милан Петронијевић, ванредни професор Медицинског факултета Војномедицинске 

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

 

Предлог ментора: Проф. др Александра Томић-Лучић, ванредни професор Факултета медицинских 

наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина. 

 

 

Предлог: Усвојити извештај и именовати ментора. 

 

 

4 „Процена узрока абнормалних резултата лабораторијских тестова оштећења јетрене функције 

коришћењем математичког модела“     

Кандидат: Нарциса Петровић Субић 

Изборно подручје: Клиничка и експериментална фармакологија 

Комисија:  
1. Проф. др Драган Миловановић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Фармакологија и токсикологија, председник 

2. Проф. др Марија Станић, ванредни професор Природно – математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Математичка анализа са применама, члан 

3. Проф. др Жељко Мијаиловић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Инфективне болести, члан 

4. Доц. др Валентина Николић, доцент Медицинског факултета Универзитета у Нишу за ужу научну 

област Фармакологија са токсикологијом, члан 

5. Доц. др Љиљана Новковић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу 

научну област Интерна медицина, члан 

 

Предлог ментора: Проф. др Слободан Јанковић, редовни професор Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу за уже научне области Фармакологија и токсикологија; Клиничка фармација. 

 

Предлог: Усвојити извештај и именовати ментора. 
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5 „Процена утицаја микроинфламације и секундарног хиперпаратиреоидизма на лечење анемије код 

болесника на хроничном програму хемодијализе“     

Кандидат: Недим Хамзагић 

Изборно подручје: Клиничка и експериментална интерна медицина 

Комисија:  

1. Доц. др Светлана Ђукић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу 

научну област Интерна медицина, председник 

2. Проф. др Марко Фолић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу 

за ужу научну област Клиничка фармација, члан 

3. Доц. др Мирјана Мијушковић, доцент Медицинског факултета Војномедицинске академије 

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

 

Предлог ментора: Проф. др Дејан Петровић, ванредни професор Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујeвцу за ужу научну област Интерна медицина 

 

 

Предлог: Усвојити извештај и именовати ментора. 
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 В. ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ И ОДБРАНУ ЗАВРШЕНИХ 

ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА 

 

 
1 „Утицај андрогених анаболичких стероида на бихевиоралне манифестације узроковане рестрикцијом 

уноса хране код пацова“   

Кандидат: Јована Јоксимовић 

Изборно подручје: Експериментална и примењена физиологија са спортском медицином 

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

Крагујевцу за ужу научну област Физиологија, председник 

2. Проф. др Драган Миловановић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Фармакологија и токсикологија, члан  

3. Проф. др Љиљана Шћепановић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Београду за ужу научну област Физиологија, члан. 

4. Доц. др Немања Јовичић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу 

научну област Хистологија и ембриологија, члан  

5. Доц. др Владимир Михаиловић, доцент Природно математичког факултета Универзитета у Крагујевцу 

за ужу научну област Биохемија, члан 

 

Предлог: Формирати комисију у предложеном саставу.   

 

   

 

2 „ Бихевиорални ефекти хроничне примене супрафизиолошких доза андрогених анаболичких стероида и 

програмираног тренажног процеса код пацова “   

Кандидат: Драгица Селаковић 

Изборно подручје: Експериментална и примењена физиологија са спортском медицином 

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

Крагујевцу за ужу научну област Физиологија, председник 

2. Проф. др Драган Миловановић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Фармакологија и токсикологија, члан 

3. Проф. др Душан Митровић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Београду 

за ужу научну област Физиологија, члан 

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

Крагујевцу за ужу научну област Патолошка анатомија, члан 

5. Доц. др Владимир Михаиловић, доцент Природно математичког факултета Универзитета у Крагујевцу 

за ужу научну област Биохемија, члан 

 

Предлог: Формирати комисију у предложеном саставу. 
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3 „ Серумске вредности интерлеукина 27 и параметара оксидативног стреса код пацијената са примарним 

меланомом коже “   

Кандидат: Јелена Пантић Бишевац 

Изборно подручје: Имунологија, инфекцијa и инфламација 

Предлог Комисије: 
1. Проф. др Данило Војводић, редовни професор Медицинског факултета Војномедицинске академије 

Универзитета одбране у Београду за ужу научну област Имунологија, председник 

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

Крагујевцу  за ужу научну област Физиологија, члан 

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

Крагујeвцу за ужу научну област Микробиологија и имунологија, члан 

 

Предлог: Формирати комисију у предложеном саставу. 

 

 

4 „ Значај мерења концентрације протеина Клара ћелија у серуму код деце са атопијском конституцијом “   

Кандидат: Невенка Илић 

Изборно подручје: Имунологија, инфекција и инфламација 

Предлог Комисије: 
1.Проф. др Иван Јовановић, ванредни професор  Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујeвцу за уже научне области Микробиологија и имунологија; Онкологијa, председник 

2.Проф. др Данило Војводић, редовни професор Медицинског факултета Војномедицинске академије 

Универзитета одбране у Београду за ужу научну Имунологија, члан 

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

Крагујeвцу за ужу научну област Микробиологија и имунологија, члан 

 

Предлог: Формирати комисију у предложеном саставу. 
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Г. УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ И ОДБРАНУ ЗАВРШЕНИХ ДОКТОРСКИХ 

ДИСЕРТАЦИЈА  

 

 

1 „Фактори који утичу на исход лечења хероинских зависника програмом налтрексона и психотерапије“     

Кандидат: Мр Јасмина Кнежевић Тасић 

Изборно подручје: Клиничка и експериментална хирургија 

Комисија:  

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

Крагујевцу за ужу научну област Психијатрија, председник 

2. Доц. др Дејана Ружић-Зечевић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу 

научну област Фармакологија и токсикологија, члан 

3. Доц. др Милан Латас, доцент Медицинског факултета Универзитета у Београду за ужу научну област 

Психијатрија, члан 

 

Предлог: Усвојити извештај. 

 

 

 

2 „Утицај исхране обогаћене ОМЕГА-3 и ОМЕГА-6 масним киселинама на функцију миокарда и 

оксидативно-инфламацијске параметре код срца старих пацова“     

Кандидат: Кристина Радоман 

Изборно подручје: Превентивна медицина 

Комисија:  

1. Проф. др Нела Ђоновић, ванредни професор Факултета медицинских наука за ужу научну област 

Хигијена и екологија, председник 

2. Проф. др Владимир Јаковљевић, редовни професор Факултета медицинских наука у Крагујевцу за ужу 

научну област Физиологија, члан  

3. Др сци. мед. Александра Арсић, научни сарадник Института за медицинска истраживања Универзитета 

у Београду за ужу научну област Биохемија, члан 

 

Предлог: Усвојити извештај. 
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Д. ПРИГОВОРИ 

 
1. Подносилац приговора: Ана Пејчић 02/2015 

  
Наслов пријаве теме: „Фактори удружени са појавом нежељених догађаја везаних за употребу лекова код 

хоспитализованих пацијената“ 

Приговор на закључак Комисије за снагу студије који гласи „ Предложена тема докторске дисертације 

нема довољан научно-истраживачки потенцијал и нема оригинални научни допринос“ 

Докторанд је поднео приговор на Закључак Комисије благовремено, дана 27.11.2017. године 

 

- Приговор је одбијен на Већу за Докторске академске студије.  

- Приговор је одбијен на Комисији за Постдипломске студије и научно-истраживачки рад.  

Предлог: Одбити приговор  

 

 

2. Подносилац приговора:  Милош Милосављевић 08/2015 

 

Наслов пријаве теме: „Анализа фактора који утичу на фармакокинетику фуросемида и квалитет живота 

пацијената са срчаном инсуфицијенцијом“ 

Приговор на закључак Комисије за снагу студије који гласи „Циљ истраживања и предвиђене методе не 

могу да пруже нове, универзалне, научне информације које би задовољавале критеријуме потребне за 

одбрану докторске дисертације“ 

Докторанд је поднео приговор на Закључак Комисије благовремено, дана 27.11.2017. године 

 

- Приговор је одбијен на Већу за Докторске академске студије.  

- Приговор је одбијен на Комисији за Постдипломске студије и научно-истраживачки рад.  

Предлог: Одбити приговор  
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ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА У ВЕЗИ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ И УЖЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ 

СТУДИЈАМА 

 

А. КОМИСИЈЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ КОЛОКВИЈУМА 

1. Предлог комисије за полагање колоквијума - Општа медицина 

 

*Колоквијум I  

1. Проф. др Небојша Здравковић –председник комисије  

2. Проф. др Сања Коцић – члан  комисије 

3. Проф. др Нела Ђоновић – члан  комисије 

4. Проф. др Сузана Матејић – члан  комисије 

5. Доц. др Наташа Здравковић – члан  комисије 
*Обухвата следеће области: опште медицине у ужем смислу са претклиничким дисциплинама (социјална медицина, хигијена, 

здравствено васпитање, статистика са информатиком, епидемиологија), медицина рада, судска медицина, онкологија 

 

*Колоквијум II  

1. Проф. др Предраг Ђурђевић – председник комисије 

2. Доц. др Виолета Младеновић – члан  комисије 

3. Проф. др Радојица Столић – члан  комисије 

4. Проф. др Александра Томић-Лучић– члан  комисије 

5. Доц. др Александра Јуришић- Шкевин – члан  комисије 
* Обухвата следеће области: интернистичких дисциплина (ендокринилогија, хематологија, нефрологија, реуматологија, 

алергологија са имунологијом) са физикалном медицином, балнеоклиматологијом 

 

*Колоквијум III 

1. Проф. др Александра Димитријевић – председник комисије 

2. Проф. др Бранислав Белић – члан комисије 

3. Проф. др Владимир Јањић – члан комисије 

4. Проф. др Светлана Јовановић – члан комисије 

5. Проф. др Гордана Тончев – члан комисије 
* Обухвата следеће области: офталмологије, оториноларингологије, неурологије и психијатрије, гинекологије 

 

*Колоквијум IV 

1. Проф. др Предраг Чановић - председник комисије 

2. Проф. Др Биљана Вулетић – члан комисије 

3. Доц. Др Ана Равић – члан комисије 
*Обухвата следеће области: педијатрије, инфективних болести, дерматовенерологије  

 
Предлог: Усвојити предложену комисију. 
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Б. ПРЕДЛОЗИ КОМИСИЈА ЗА ПОЛАГАЊЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ ИСПИТА 

 

1. Комисије за полагање специјалистичког испита из гране медицине Општа медицина 

 

Комисија 1:  

1. Проф. др Зорица Лазић-председник комисије  

2. Проф. др Драгче Радовановић-члан  

3. Проф. др Владимир Јањић-члан 

4. Доц. др Светлана Милетић Дракулић-члан  

5. Доц. др Виолета Ирић Ћупић-члан 

 

Комисија 2:  

1. Проф. др Горан Давидовић-председник комисије  

2. Проф. др Иван Чекеревац-члан 

3. Проф. др Берислав Векић-члан  

4. Проф. др Гордана Тончев-члан  

5. Проф. др Мирјана Јовановић-члан  

 

Комисија 3: 

1. Доц. др Наташа Здравковић-председник комисије 

2. Проф. др Предраг Чановић-члан 

3. Проф. др Марина Петровић-члан  

4. Проф. др Јасна Јевђић-члан  

5. Проф. др Милоје Томашевић-члан 

 

ЗАМЕНЕ:  

Сви чланови комисија су замене једни другима. 

 
Предлог: Усвојити предложену комисију. 
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2. Предлог комисије за полагање специјалистичког испита – Кардиологија за специјалисте 

Педијатрије 

 

1. Проф. др Јасмина Кнежевић – председник комсије 

2. Проф. др Горан Давидовић – члан 

3.Проф. др Јован Кошутић – члан 

Резервни чланови: 

1. Доц.др Александра Симовић - резервни члан 
 

Предлог: Усвојити предложену комисију. 

3. Предлог комисије за полагање специјалистичког испита – Патологија 

 

1. Проф. др Снежана Јанчић – председник комисије 

2. Проф. др Слободанка Митровић – члан комисије 

3. Доц. др Весна Станковић – члан комисије 

Резервни чланови: 

1. Проф. др Живка Ери – резервни члан комисије 

2. Проф.др Сања Миленковић – резервни члан комисије 

 
Предлог: Усвојити предложену комисију. 
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В. ПРЕДЛОЗИ ТЕМА ЗАВРШНИХ РАДОВА НА УЖЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ 

СТУДИЈАМА И КОМИСИЈЕ ЗА ОДБРАНУ ЗАВРШЕНОГ РАДА УЖЕ 

СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ 

1. Предлог теме завршног рада и комисије за одбрану завршног рада уже специјализације из 

гране медицине Нефрологија кандидата Ане Вујић 

 

Тема: Клиничко-епидемиолошка анализа инфекција уринарног тракта у дечјем узрасту 

Комисија:  

1. Проф. др Милета Поскурица – председник комисије 

2. Проф. др Дејан Петровић – ментор 

3. Проф. др Драган Миловановић – члан комисије 
 

Предлог: Усвојити предлог теме и комисију. 

 

2. Предлог теме завршног рада и комисије за одбрану завршног рада уже специјализације из 

гране медицине Нефрологија кандидата Зорана Ковачевића 

 

Тема: Клинички значај ултразвучног прегледа доње шупље вене за процену статуса волемије код 

болесника који се лече редовном хемодијализом 

Комисија:  

1. Проф. др Милета Поскурица – председник комисије 

2. Проф. др Дејан Петровић – ментор 

3. Проф. др Драган Миловановић – члан комисије 
Предлог: Усвојити предлог теме и комисију. 
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Г. МОЛБЕ  

 

 

1. Ђорђе Бојовић, студент специјалистичких студија Факултета медицинских наука Универзитета 

у Крагујевцу из гране медицине Психијатрија, упутио је молбу за продужетак рока за полагање 

специјалистичког испита, због обавеза на послу. Упућен од стране „ Крка Београд“ 

 

Студије уписао дана: 01.05.2011.г.  

Специјалистички стаж завршио дана: 01.05.2015.г. 

Рок за полагање специјалистичког испита:28.10.2016.г. 

Молбу поднео дана: 27.09.2017.г. 

 

Предлог: Одбити молбу због неблаговремености. 

 

 

 

2. Мирјана Гмитровић, студент специјалистичких студија Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу из гране медицине Психијатрија, упутила је молбу за продужетак рока 

за полагање специјалистичког испита, због обавеза на послу. Упућена од стране „Сандоз Београд“ 

 

Студије уписала дана: 01.05.2011.г.  

Специјалистички стаж завршила дана: 01.05.2015.г. 

Рок за полагање специјалистичког испита:28.10.2016.г. 

Молбу поднела дана: 27.09.2017.г. 

 

Предлог: Одбити молбу због неблаговремености. 

 

 

3. Младен Тасић, студент уже специјалистичких студија Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу из гране медицине Кардиологија, упутио је молбу за продужетак рока  

за полагање усменог испита и одбрану рада уже специјализације, због радне обавезе у матичној 

установи. Упућен од стране КЦ Крагујевац. 

 

Студије уписао дана 01.12.2015. године. 

Специјалистички стаж завршио дана: 01.12.2016.г. 

Рок за одбрану рада уже специјализације: 01.06.2017.г.  

Молбу поднео дана: 17.10.2017.г. 

 

Предлог: Одбити молбу због неблаговремености. 
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4. Рада Вучић, студент уже специјалистичких студија Факултета медицинских наука Универзитета 

у Крагујевцу из гране медицине Кардиологија, упутила је молбу за продужетак рока за полагање 

усменог испита и одбрану рада уже специјализације, због радне обавезе у матичној установи. 

Упућена од стране КЦ Крагујевац. 

 

Стидије уписала дана 01.12.2015. године. 

Специјалистички стаж завршила дана: 01.12.2016.г. 

Рок за одбрану рада уже специјализације: 01.06.2017.г.  

Молбу поднела дана: 17.10.2017.г.  

 

Предлог: Одбити молбу због неблаговремености. 
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Г. МОЛБА ЗА СКРАЋЕЊЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ СТАЖА 

 

 

1. Андра Јевтовић, студент специјалистичких студија Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу уписан на грану медицине Оториноларингологија, упутио је молбу за 

скрећење специјалистичког стажа.  

 

Студије уписао дана: 06.04.2016.г. 

Радно ангажован у Клиничом Центру од 10.08.2015.г. 

 

Шеф катедре проф. др Бранислав Белић сагласан је са скраћењем специјалистичког стажа и 

упућивања захтева надлежном министарству. 

 

Предлог: Усвојити молбу и упутити захтев надлежном министарству.  


