
66. седница Наставно-научног већа  

 

I 

ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА У ВЕЗИ СА ДОКТОРСКИМ ДИСЕРТАЦИЈАМА 
 

А. ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ НАУЧНЕ ЗАСНОВАНОСТИ ТЕМА 

ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА 
 

 

1 „Карактеризација и испитивање антитуморске активности комплекса цинка (II) са S-алкенил дериватима 

тиосалицилне киселине“   

Кандидат: Ана Поповић 

Изборно подручје: Онкологија 

Предлог Комисије:  
1. Проф. др Марија Миловановић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Микробиологија и имунологија, председник 

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

Универзитета одбране у Београду  за ужу научну област Имунологија, члан 

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

за ужу научну област Фармацеутска хемија, члан 

Предлог НИР-а: Формирати комисију у предложеном саставу.  

 

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

Кандидат: Јадранка Пешевић Пајчин 

Изборно подручје: Хумана репродукција и развој 

Предлог Комисије:  
1. Проф. др Мирјана Варјачић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Гинекологија и акушерство, председник 

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

Крагујевцу за ужу научну област Психијатрија, члан 

3. Проф. др Ана Митровић Јовановић, ванредни професор Медицинског факултета Универзитета у 

Београду за ужу научну област Гинекологија и акушерство, члан 

 

Предлог НИР-а: Формирати комисију у предложеном саставу.  

 

 

3 „Компаративна анализа исхода хируршког лечења пацијената оперисаних лапароскопском и класичном 

спленектомијом због бенигних обољења слезине“  

Кандидат: Владимир Милосављевић 

Изборно подручје: Клиничка и експериментална хирургија 

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

Крагујевцу за ужу научну област Хирургија, председник 

2. Проф. др Милош Бјеловић, ванредни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду за 

ужу научну област Хирургија са анестезиологијом, члан 

3. Проф. др Милорад Петровић, ванредни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду за 

ужу научну област Хирургија са анестезиологијом, члан 

 

Предлог НИР-а: Формирати комисију у предложеном саставу. 
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4 „PCR детекција и квантификација вагиналног биотопа: Lactobacillus spp., Gardnerella vaginalis и 

Atopobium vaginаe“ 

Кандидат: Неџиб Нумановић 

Изборно подручје: Хумана репродукција и развој 

Предлог Комисије: 

1. Проф. др Владислав Воларевић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Микробиологија и имунологија, председник 

2. Проф. др Ана Митровић Јовановић, ванредни професор Медицинског факултета Универзитета у 

Београду за ужу научну област Гинекологија и акушерство, члан 

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

научну област Хистологија и ембриологија, члан 

 

Предлог НИР-а: Формирати комисију у предложеном саставу.  

 

 

 

5 „Испитивање антимикробних, антиинфламацијских, антиоксидационих и кардиопротективних ефеката 

екстракта сремуша, Allium ursinum L“ 

Кандидат: Милош Кривокапић 

Изборно подручје: Експериментална и примењена физиологија са спортском медицином 

Предлог Комисије: 

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

Крагујевцу за ужу научну област Физиологија, председник 
2. Проф. др Сергеј Бољевић (Болевич Сергея Бранкович) редовни професор Првог државног московског 

универзитета "И.М. Сеченов", Москва, Руска Федерација, за ужу научну област Патологија, члан 
3. Проф. др Марија Миловановић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Микробиологија и имунологија, члан 

4. Проф. др Снежана Цупара, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Фармацеутска технологија, члан 

5. Доц. др Александар Арсенијевић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за 

ужу научну област Онкологија, члан 

 

Предлог НИР-а: Формирати комисију у предложеном саставу.  

 

6 „Прогностички значај експресије матрикс металопротеиназа 2, 9 и 14 код узнапредовалог 

немикроцелуларног карцинома плућа“ 

Кандидат: Анита Ивошевић 

Изборно подручје: Клиничка и експериментална интерна медицина 

Предлог Комисије: 

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

Крагујевцу за ужу научну област Патолошка анатомија, председник 

2. Проф. др Драганa Јовановић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду за 

ужу научну област Интерна медицина, члан 

3. Проф. др Иван Јовановић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујeвцу за ужe научнe области Микробиологија и имунологија; Онкологијa, члан 

 

Предлог НИР-а: Формирати комисију у предложеном саставу.  
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7 „Фармаколошка анализа ефеката селективних инхибитора поновног преузимања серотонина на мотилитет 

хуманог јајовода“ 

Кандидат: Милош Милосављевић 

Изборно подручје: Клиничка и експериментална фармакологија 

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

Крагујевцу за ужу научну област Фармакологија и токсикологија, 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 Радмила Величковић Радовановић, ванредни професор Медицинског факултета 

Универзитета у Нишу за ужу научну област Фармација-Фармакокинетика, члан 

 

Предлог НИР-а: Формирати комисију у предложеном саставу.  

 

 
8 „Утицај емболизације и опште анестезије на когнитивнне функције и квалитет  живота код пацијената са 

симптоматским интракранијалним анеуризмама“ 

Кандидат: Маријана Стошић 

Изборно подручје: Неуронауке 

Предлог Комисије: 
1. Проф. др Милан Мијаиловић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

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

Крагујевцу за ужу научну област Психијатрија, члан 

3. Проф. др Драган Стојанов, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Нишу за ужу 

научну област Радиологија, члан 

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

Крагујевцу за ужу научну област Психијатрија, члан 

5. Доц. др Радиша Војиновић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу 

научну област Радиологија, члан 

 

Предлог НИР-а: Формирати комисију у предложеном саставу.  

 

 

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

Кандидат: Бранислав Пишчевић 

Изборно подручје: Клиничка и експериментална хирургија 

Предлог Комисије: 
1. Проф. др Слободан Милисављевић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Хирургија, председник 
2. Проф. др Ненад Степић, ванредни професор Медицинског факултета Војномедицинске академије 

Универзитета одбране у Београду за ужу научну област Хирургија, члан 
3. Проф. др Срђан Нинковић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Хирургија, члан 

 

Предлог НИР-а: Формирати комисију у предложеном саставу.  
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10 „Карактеристике пацијенткиња са дисфункционалним перименопаузалним крварењем“ 

Кандидат: Раденко Ивановић 

Изборно подручје: Клиничка и експериментална хирургија 

Предлог Комисије: 

1. Проф. др Мирјана Варјачић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Гинекологија и акушерство, председник 
2. Проф. др Горан Бабић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за 

ужу научну област Гинекологија и акушерство, члан 
3. Проф. др Мирослав Раденковић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду 

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

 

Предлог НИР-а: Формирати комисију у предложеном саставу.  

 

 

11 „Клинички значај мерења медијатора инфламације у системској циркулацији критично оболелих са 

секундарном сепсом и/или траумом“ 

Кандидат: Снежана Милосављевић 

Изборно подручје: Клиничка и експериментална хирургија 

Предлог Комисије: 

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

ужу научну област Хирургија, председник 

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

Универзитета одбране у Београду  за ужу научну област Имунологија, члан 
3. Доц. др Јелена Пантић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну 

област Микробиологија и имунологија, члан 

 

Предлог НИР-а: Формирати комисију у предложеном саставу.  

 

12 „Утицај кошаркашког тренинга на раст, развој и сазревање девојчица у периоду пубертета и ране 

адолесценције“ 

Кандидат: Тамара Стојменовић 

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 Ивана Недељковић, ванредни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду за 

ужу научну област Интерна медицина, члан 
3. Доц. др Славица Марковић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу 

научну област Педијатрија, члан 

 

Предлог НИР-а: Формирати комисију у предложеном саставу.  
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Б. ПРОМЕНА КОМИСИЈА ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ОЦЕНИ НАУЧНЕ 

ЗАСНОВАНОСТИ ТЕМЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ ЗБОГ ИСТЕКА РОКА ЗА 

ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА 
 

1 „Квалитет живота и механизми одбране професионалних војних лица Војске Србије са синдромом 

сагоревања на раду“ 

Кандидат: Александра Војводић 

Изборно подручје: Неуронауке 

Предлог Комисије: 

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

Крагујевцу за ужу научну област Психијатрија, председник 

2. Проф. др Сања Коцић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за 

ужу научну област Социјална медицина, члан 
3. Проф. др Гордана Мандић-Гајић, ванредни професор Медицинског факултета Војномедицинске 

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

 

Предлог НИР-а: Формирати комисију у предложеном саставу, Сугестија наслова Комисији за писање 

Извештаја зa оцену научне заснованости теме докторске дисертације за промену наслова: “Квалитет 

живота и механизми одбране професионалних војних лица са синдромом сагоревања на раду“ 

 

2 „Дијагностичке перформансе и економски аспекти тестова за детекцију Chlamydia-e trachomatis“ 

Кандидат: Јелена Тошић-Пајић 

Изборно подручје: Хумана репродукција и развој 

Предлог Комисије: 
1. Проф. др Нела Ђоновић, ванредни професор Факултета медицинских наука у Крагујевцу за ужу научну 

област Хигијена и екологија, председник 

2. Проф. др Бранислава Коцић, редовни професор  Медицинског факултета Универзитета у Нишу за ужу 

научну област Микробиологија и имунологија, члан 

3. Проф. др Горан Бабић, ванредни професор Факултета медицинских наука у Крагујевцу за ужу научну 

област Гинекологија и акушерство, члан 

 

Предлог НИР-а: Формирати комисију у предложеном саставу. 

 

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

клиничким карактеристикама карцинома простате“ 

Кандидат: Дејан Јовановић 

Изборно подручје: Онкологија 

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 Предраг Алексић, ванредни професор Медицинског факултета Војномедицинске академије 

Универзитета одбране у Београду за ужу научну област Хирургија, члан 
3. Доц. др Александар Арсенијевић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за 

ужу научну област Онкологија, члан 

 

Предлог НИР-а: Формирати комисију у предложеном саставу. 
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4 „Корелација експресије естрогенских и прогестеронских рецептора, циклина D1 и Bcl-2  са релапсом 

колоректалних карцинома Dukes B и C стадијума“ 

Кандидат: Александра Бабић 

Изборно подручје: Онкологија 

Предлог Комисије: 
1. Доц. др Наташа Здравковић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу 

научну област Интерна медицина, председник 
2. Проф. др Снежана Церовић, редовни професор Медицинског факултета Војномедицинске академије 

Универзитета одбране у Београду за ужу научну област Патолошка анатомија, члан 
3. Проф. др Гордана Радосављевић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Микробиологија и имунологија, члан 

 

Предлог НИР-а: Формирати комисију у предложеном саставу. 

 

5 „Ефикасност комбиноване примене калцијум хидроксида и хлорхексидина у терапији инфицираног канала 

корена зуба“ 

Кандидат: Татјана Лемић 

Изборно подручје: Превентивна медицина 

Предлог Комисије: 
1. Доц. др Драган Газивода, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу 

научну област Орална хирургија, председник 
2. Проф. др Александра Лукић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Болести зуба и ендодонција, члан 

3. Проф. др Драгана Даковић, ванредни професор Медицинског факултета Војномедицинске академије 

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

4. Доц. др Радмила Обрадовић, доцент Медицинског факултета Универзитета у Нишу за ужу научну 

област Орална медицина и пародонтологија, члан 

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

одбране у Београду за ужу научну област Орална хирургија, члан 

 

Предлог НИР-а: Формирати комисију у предложеном саставу. 



66. седница Наставно-научног већа  

В. УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ НАУЧНЕ ЗАСНОВАНОСТИ ТЕМА 

ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА И ИМЕНОВАЊЕ МЕНТОРА 
 

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 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 ментора: проф. др Мирјана Јовановић, ванредни професор Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Психијатрија. 

 

Предлог НИР-а: Усвојити извештај и именовати ментора. 
 

 

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

тумора in vitro“     

Кандидат: Марија Петровић 

Изборно подручје: Клиничка и експериментална фармакологија 

Комисија:  

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 ментора: доц. др Данијела Тодоровић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Генетика. 

 

Предлог НИР-а: Усвојити извештај и именовати ментора. 
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3 „Утицаји полних разлика и дијете обогаћене полифенолима на стрес изазван акутним физичким 

оптерећењем“     

Кандидат: Никола Чикириз 

Изборно подручје: Експериментална и примењена физиологија са спортском медицином 

Комисија:  

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

област Физиологија, председник 

2. Проф. др Зоран Хајдуковић, редовни професор Медицинског факултета Војномедицинске академије 

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

3. Доц. др Весела Радоњић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу 

научну област Клиничка фармација, члан 

 

Предлог ментора: прoф. др Владимир Јаковљевић, редовни професор Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Физиологија. 

 

 

Предлог НИР-а: Усвојити извештај и именовати ментора. 

 

 

4 „Анализа ефикасности лечења спонтаног пнеумоторакса методом ВАТС у односу на торакалну дренажу“     

Кандидат: Александар Ристановић 

Изборно подручје: Клиничка и експериментална хирургија 

Комисија:  
1. Проф. др Ненад Степић, ванредни професор Медицинског факултета Војномедицинске академије 

Универзитета одбране у Београду за ужу научну област Хирургија, председник 

2. Проф. др Радоје Илић, редовни професор Медицинског факултета Војномедицинске академије 

Универзитета одбране у Београду за ужу научну област Хирургија, члан 

3. Проф. др Јасна Јевђић редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за 

ужу научну област Хирургија, члан 

 

Предлог ментора: проф. др Слободан Милисављевић, редовни професор Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Хирургија 

 

Предлог НИР-а: Усвојити извештај и именовати ментора. 
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Г. ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ И ОДБРАНУ ЗАВРШЕНИХ 

ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА 
 

 

1 „Значај статичког и динамичког модела мерења плантарног притиска у дијагностици дијабетесног 

стопала“   

Кандидат: Драгана Бубања 

Изборно подручје: Експериментална и клиничка интерна медицина 

Предлог Комисије:  
1. Проф. др Снежана Живанчевић Симоновић, редовни професор Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујeвцу за ужу научну област Патолошка физиологија, председник 

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

Крагујeвцу за ужу научну област Патолошка физиологија, члан 

3. Проф. др Ненад Филиповић, редовни професор Факултета инжењерских наука Универзитета у 

Крагујевцу за уже научне области Биомеханика и информатика, Примењена механика и примењена 

информатика и рачунарско инжењерствo, члан 

4. Проф. др Александра Јотић, ванредни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду за 

ужу научну област Интерна медицина-Ендокринологија, члан 

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

Крагујeвцу за ужу научну област Физикална медицина и рехабилитација, члан 

 

Предлог НИР-а: Формирати комисију у предложеном саставу.   

 

   

 

2 „ Процена типолошких разлика (TCI) оболелих од схизофреније у односу на здраву популацију“   

Кандидат: Мирјана Мишковић 

Изборно подручје: Неуронауке 

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

Крагујевцу за ужу научну област Психијатрија, председник 

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

Крагујевцу за ужу научну област Психијатрија, члан 

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

за ужу научну област Психијатрија, члан 

 

Предлог НИР-а: Формирати комисију у предложеном саставу. 
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3 „ Фреквенца микронуклеуса у лимфоцитима периферне крви код трудница са тромбофилијом“   

Кандидат: Гордана Шошић 

Изборно подручје: Хумана репродукција и развој 

Предлог Комисије: 
1. Проф. др Александра Димитријевић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Гинекологија и акушерство, председник 

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

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Генетика, члан 

3. Проф. др Предраг Ђурђевић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина, члан 

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

научну област Интерна медицина, члан 

5. Др сци. Данијела Радивојевић, научни сарадник Биолошког факултета Универзитета у Београду за ужу 

научну област Биологија, члан 

 

Предлог НИР-а: Формирати комисију у предложеном саставу. 

 
 

4 „ Утицај дијабетес мелитуса на раст и прогресију мишјег тумора дојке“   

Кандидат: Невена Гајовић 

Изборно подручје: Имунологија, инфекција и инфламација 

Предлог Комисије: 
1. Проф. др Миодраг Лукић, редовни професор – емеритус Универзитета у Крагујевцу за ужу научну 

област Микробиологија и имунологија, председник 

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

Крагујевцу за ужу научну област Патолошка физиологија, члан 

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

Универзитета одбране у Београду  за ужу научну област Имунологија, члан 

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

Крагујевцу за ужу научну област Хирургија, члан 

5. Доц. др Јелена Пантић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујeвцу за ужу научну 

област Микробиологија и имунологија, члан 

 

Предлог НИР-а: Формирати комисију у предложеном саставу. 

 

 
5 „ Значај биомаркера у процени исхода акутне плућне тромбоемболије“   

Кандидат: Раде Милић 

Изборно подручје: Клиничка и експериментална интерна медицина 

Предлог Комисије: 
1. Проф. др Зорица Лазић, редовни  професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за 

ужу научну област Интерна медицина, председник 

2. Проф. др Слободан Обрадовић, ванредни професор Медицинског факултета Војномедицинске 

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

3. Проф. др Иван Чекеревац, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина, члан 

 

Предлог НИР-а: Формирати комисију у предложеном саставу. 
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6 „ Промене у метаболизму масних киселина код пацијента са карциномом плућа“   

Кандидат: Ана Стојановић 

Изборно подручје: Клиничка и експериментална интерна медицина 

Предлог Комисије: 
1. НС Диана Бугарски, научни саветник Института за медицинска истраживања Универзитета у Београду 

за ужу научну област Експериментална хематологија и матичне ћелије, председник 

2. Проф. др Марина Петровић, редовни  професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина, члан 

3. Проф. др Драгана Јовановић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду за 

ужу научну област Интерна медицина, члан 

4. Доц. др Милан Зарић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну 

област Биохемија, члан 

5. НС Марија Глибетић, научни саветник Института за медицинска истраживања Универзитета у 

Београду, члан 

 

Предлог НИР-а: Формирати комисију у предложеном саставу. 

 

 
7 „ Утицај ласера ниске снаге и електромагнетног поља на морфологију, пролиферацију, диференцијацију и 

старење хуманих мезенхималних матичних ћелија изолованих из масног ткива “   

Кандидат: Јасмин Нурковић 

Изборно подручје: Матичне ћелије у биомедицинским наукама 

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

Крагујевцу за ужу научну област Генетика, председник 

2. Проф. др Миодраг Лукић, редовни професор – емеритус Универзитета у Крагујевцу за ужу научну 

област Микробиологија и имунологија, члан 

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

Универзитета одбране у Београду за ужу научну Имунологија, члан 

4. Проф. др Владислав Воларевић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Микробиологија и имунологија, члан 

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

Крагујевцу за ужу научну област Физикална медицина и рехабилитација, члан 

 

Предлог НИР-а: Формирати комисију у предложеном саставу. 
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Д. ПРОМЕНА КОМИСИЈЕ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ОЦЕНИ И ОДБРАНИ ДОКТОРСКЕ 

ДИСЕРТАЦИЈЕ ЗБОГ ИСТЕКА РОКА ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА 

 
1 „ Процена динамичке нестабилности колена код повреде задње укрштене везе помоћу тродимензионалног 

OptiTrack система “   

Кандидат: Миодраг Глишић 

Изборно подручје: Клиничка и експериментална хирургија 

Предлог Комисије: 
1. Доц. др Александар Матић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујeвцу за ужу 

научну област Хирургија, председник 

2. Проф. др Горан Девеџић, редовни професор Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу 

за уже научне области Машинско инжењерство, Производно машинство и Индустријски инжењеринг, члан 

3. Проф. др Зоран Благојевић, ванредни професор Медицинског факултета Универзитета  у Београду за 

ужу научну област Хирургија, члан 

 

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

ДИСЕРТАЦИЈА  

 

 
1 „Утицај мезенхималних матичних ћелија на сигнални пут IL-17 у моделима акутног хепатитиса и фиброзе 

јетре“     

Кандидат: Неда Милосављевић 

Изборно подручје: Имунологија, инфекција и инфламација 

Комисија:  

1. Проф. др Миодраг Лукић, редовни професор – емеритус Универзитета у Крагујевцу за ужу научну 

област Микробиологија и имунологија, председник 

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

Универзитета одбране у Београду за ужу научну Имунологија, члан 

3. Доц. др Александар Арсенијевић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујeвцу за 

ужу научну област Онкологија, члан 

 

Ментор је проф. др Владислав Воларевић, ванредни професор Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Микробиологија и имунологија. 

 

Предлог НИР-а: Усвојити извештај. 

 

 

 

2 „Серумске вредности интерлеукина 27 и параметара оксидативног стреса код пацијената са примарним 

меланомом коже“     

Кандидат: Јелена Пантић Бишевац 

Изборно подручје: Имунологија, инфекција и инфламација 

Комисија:  

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 

 

Ментор је проф. др Мирјана Ђукић, редовни професор Фармацеутског факултета Универзитета у 

Београду за ужу научну област Токсикологија 

 

Предлог НИР-а: Усвојити извештај. 
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3 „Утицај индивидуалног хируршког искуства на учесталост дехисценције коло-ректалне анастомозе после 

предње ресекције ректума код оболелих од ректалног карцинома“     

Кандидат: Зоран Алексић 

Изборно подручје: Клиничка и експериментална хирургија 

Комисија:  

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

Крагујевцу за ужу научну област Хирургија, председник 

2. Проф. др Јасна Јевђић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за 

ужу научну област Хирургија, члан 

3. Проф. др Жељко Лаушевић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду за ужу 

научну област Хирургија, члан 

 

Ментор је проф. др Маја Вуловић, ванредни професор Факултета медицинских наука за ужу научну 

област Анатомија 

 

Предлог НИР-а: Условно усвојити извештај, с обзиром да истек рока увида јавности у извештај истиче 

дана 30.03.2018.г. 

 

 

4 „Утицај синдрома сагоревања на професионалне и личне компетенције фармацеута“     

Кандидат: Драгана Јоцић 

Изборно подручје: Превентивна медицина 

Комисија:  

1. Проф. др Сања Коцић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за 

ужу научну област Социјална медицина, председник 

2. Проф. др Душанка Крајновић, ванредни професор Фармацеутског факултета Универзитета у Београду 

за ужу научну област Социјална фармација и истраживање фармацеутске праксе, члан 

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

научну област Психијатрија, члан 

 

Ментор је проф. др Нела Ђоновић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Хигијена и екологија 

 

Предлог НИР-а: Условно усвојити извештај, с обзиром да истек рока увида јавности у извештај истиче 

дана 30.03.2018.г. 
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5 „Параметри агрегације тромбоцита и хемостазе током стрес ехокардиографије са добутамином у 

популацији пацијената који су лечени перкутаном коронарном интервенцијом“     

Кандидат: Зоран Јовић 

Изборно подручје: Клиничка и експериментална интерна медицина 

Комисија:  

1. Проф. др Горан Давидовић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина, председник 

2. Проф. др Бранко Белеслин, ванредни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду за 

ужу научну област Интерна медицина, члан 

3. Проф. др Милоје Томашевић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујeвцу за ужу научну област Интерна медицина, члан 

4. Проф. др Небојша Анђелковић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујeвцу за ужу научну област Интерна медицина, члан 

5. Доц. др Светлана Ђукић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујeвцу за ужу 

научну област Интерна медицина, члан 

 

Ментор је проф. др Слободан Обрадовић, ванредни професор Медицинског факултета Војномедицинске 

академије Универзитета одбране у Београду за ужу научну област Интерна медицина 

 

Предлог НИР-а: Условно усвојити извештај, с обзиром да истек рока увида јавности у извештај истиче 

дана 30.03.2018.г. 
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Е. МОЛБЕ И ПРЕДЛОЗИ 

 

1. МОЛБЕ 

 

1. Подносилац молбе: Душко Кљакић  

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

естрогених и прогестеронских рецептора на ангиогенезу, апоптозу и пролиферацију ћелија миома код 

жена у пре и постменопаузи “ 

Ментор: Проф. др Слободанка Митровић 

Дана 07.05.2014. године Веће за медицинске науке Универзитета у Крагујевцу дало је сагласност на 

Извештај Комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације.  

Напомена:  
Наставно-научно веће Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу Одлуком број: 01-5108/3-

20 од 26.04.2017. одобрило је продужетак рока за израду и одбрану докторске дисертације за једну годину. 

Душко Кљакић поднео је дана 12.03.2018. године молбу за продужетак рока за израду и одбрану докторске 

дисертације за још једну годину. 

 

Предлог ДАС-а: Усвојити молбу и одобрити продужетак рока за израду и одбрану докторске дисертације у 

периоду од годину дана. 

Предлог НИР-а: Усвојити молбу и одобрити продужетак рока за израду и одбрану докторске дисертације у 

периоду од годину дана. 

 

 

2. Подносилац молбе: Милана Мaљах  

Година студија: I година 

Изборно подручје: Превентивна медицина  

Сврха молбе: Статус мировања 

Разлог: Боловање због саобраћајне незгоде 

 

Предлог ДАС-а: Одобрити Милани Маљах мировање права и обавеза на Докторским академским студијама 

Предлог НИР-а: Одобрити Милани Маљах мировање права и обавеза на Докторским академским 

студијама. 

 

 

3. Подносилац молбе: Бранко Андрић  

Година студија: Поново III година 

Изборно подручје: Хумана репродукција и развој  

Сврха молбе: Статус мировања 

Разлог: Не може приступи изради докторске дисертацију у КЦ Крагујевцу, с обзиром да је на 

специјалистичким студијама из гране медицине Гинекологија и акушерство на Медицинском факултету у 

Београду. 

 

Предлог ДАС-а Одбити молбу за мировање права и обавеза на Докторским академским студијама као 

неосновану. 

Предлог НИР-а: Одбити молбу за мировање права и обавеза на Докторским академским студијама као 

неосновану. 
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4. Подносилац молбе:  Радослав Николић  

Година студија: I година  

Изборно подручје: Превентивна медицина  

Сврха молбе: Промена изборног подручја, са изборног подручја Превентивна медицина, на изборно 

подручје Експериментална и примењена физиологија са спортском медицином  

 

Предлог Веће ДАС-а:  Одобрити Радославу Николићу прелаз са изборног подручја Превентивна медицина 

на изборно подручје Експериментална и примењена физиологија са спортском медицином. 

Предлог НИР-а: Одобрити Радославу Николићу прелаз са изборног подручја Превентивна медицина на 

изборно подручје Експериментална и примењена физиологија са спортском медицином 

 

 

5. Подносилац молбе: Бојана Бајовић  

Година студија: Поново III година  

Изборно подручје: Неуронауке 

Сврха молбе: Даљи наставак студија, с обзиром да нема регулисан статус у школској 2016/2017 и 

2017/2018. години.  

 

Предлог ДАС-а: Одобрити Бојани Бајовић наставак Докторских академским студија. 

Предлог НИР-а: Одобрити Бојани Бајовић наставак Докторских академским студија. 

 

 

6. Катедра за Клиничку и експерименталну хирургију 

Студент: Бојан Милошевић 

Сврха молбе: Промена ментора докторске дисертације под називом „Експресија мамаглобина у ткиву као 

предиктор агресивности тумора дојке“ (одлука Већа за медицинске науке Универзитета у Крагујевцу број  

IV-03-834/25 од 13.09.2016. године) проф. др Драгана Чановића. За новог ментора предлаже се проф. др 

Срђан Нинковић.  

Предлог ДАС-а: Одобрити промену ментора. 

Предлог НИР-а: Одобрити промену ментора. 

 

 

7. Катедра за Експерименталну и клиничку интерну медицину 

Студент: Ивица Петровић 
Сврха молбе: Промена ментора докторске дисертације под називом  „Улога галектина-3 у патофизиологији 

β ћелија панкреаса“ проф. др Наде Пејновић. За новог ментора предлаже се доц. др Немања Јовичић. 

 

Са променом метора сагласност је дала проф. др Нада Пејновић.  

 
Предлог ДАС-а: Одобрити промену ментора. 

Предлог НИР-а: Одобрити промену ментора. 
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8. Подносилац молбе:  Милица Петровић 

Молба за прелазак са Докторских академских студија-стоматолошке науке Медицинског факултета 

Универзитета у Нишу на трећу годину Докторских студија-Докторска школа-Медицинске науке, у школској 

2017/2018. години. 

Милица Петровић доставила је следећу документацију: 

1. Диплому Доктора стоматологије 

2.Уверење и положеним испитима на Докторским студијама уписаних на Медицинском факултету 

Универзитета у Нишу: 
Р.бр Назив предмета Оцена ЕСПБ 

1. Биоетика и етика научноистраживачког рада 10 (десет) 5.00 

2.  Енглески језик у биомедицини 10 (десет) 2.00 

3. Методологија научноистраживачког рада 10 (десет) 5.00 

4. Биомедицинска информатика 10 (десет) 6.00 

5. Писање и презентовање научног рада 10 (десет) 5.00 

6. Биомедицинска статистика 10 (десет) 7.00 

7. Ултраструктира тврдих и меких ткива усне дупље 10 (десет) 5.00 

8. Лабораторијски поступци и функционално испитивање органа орофацијалне 

регије 

10 (десет) 7.00 

9. Методе у молекуларној медицини 10 (десет) 10.00 

10. Орофацијална генетика 10 (десет) 8.00 

11. Биомеханички и биолошки принципи примене савремен. реконструкт. 

материјала и метода у стомато. протет 

10 (десет) 7.00 

12. Лековити природни производи и њихови токсични ефекти 10 (десет) 8.00 

13. Биоматеријали у имплантологији 10 (десет) 7.00 

14. Гнатолошки принципи у дијагнози дисфункција темпоромандибуларног зглоба 10 (десет) 8.00 

15. Научна активност  30.00 

16. Дискусије  5.00 

17. Изборни истраживачки рад под руководством ментора за СИР  15.00 

3. План и програм Докторских академских студија. 

 

Предлог ДАС-а: Одобрити Милици Петровић прелаз на трећу годину Докторских академских студија уз 

услов да до јула месеца положи усмени докторски испит. 

Предлог НИР-а: Одобрити Милици Петровић прелаз на трећу годину Докторских академских студија уз 

услов да до јула месеца положи усмени докторски испит. 

 

 

9. Подносилац молбе: Софија Секулић  

Година студија: Друга година 

Изборно подручје: Имунологија, инфекција и инфламација  

Сврха молбе: Похађање наставе на Докторским академским студијама 

Разлог подношења молбе: Похађање наставе на Докторским академским студијама иако је на трудничком 

боловању ( Подносилац молбе је у радном односу на Факултету) 

Предлог ДАС-а: Одобрити похађање наставе на Докторским академским студијама. 

Предлог НИР-а: Одобрити похађање наставе на Докторским академским студијама. 

 

 



66. седница Наставно-научног већа  

 

 

2. ПРЕДЛОЗИ 

 

 
1. Предлог катедре Експериментална и клиничка интерна медицина за формирање комисије за надокнаду 

пропуштене наставе на Докторским академским студијама: 

 

Чланови Комисије: 

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

Крагујевцу за ужу научну област Патолошка физиологија, председник комисије 

2. Проф. др Снежана Живанчевић Симоновић, редовни професор Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Патолошка физиологија, члан 

3. Проф. др Марина Петровић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина, члан 

4. Проф. др Горан Давидовић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина, члан 

5. Проф. др Дејан Петровић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу 

за ужу научну област Интерна медицина, члан 

 

Резервни чланови Комисије: 

1. Проф. др Небојша Анђелковић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина, резервни члан 

2. Проф. др Александра Томић-Лучић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина, резевни члан 

 

Предлог ДАС-а: Формирати комисију у предложеном саставу. 

Предлог НИР-а: Формирати комисију у предложеном саставу.
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2. Предлог катедре Експериментална и клиничка и интерна медицина за формирање комисије за полагање 

Усменог докторског испита у следећем саставу: 

 

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

Крагујевцу за ужу научну област Патолошка физиологија, председник комисије 

2. Проф. др Снежана Живанчевић Симоновић, редовни професор Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Патолошка физиологија, члан 

3. Проф. др Марина Петровић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина, члан 

4. Проф. др Горан Давидовић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина, члан 

5. Проф. др Дејан Петровић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу 

за ужу научну област Интерна медицина, члан 

 

Резервни чланови комисије 
1. Проф. др Небојша Анђелковић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина, резервни члан 

2. Проф. др Александра Томић-Лучић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина, резевни члан 

 
Предлог ДАС-а: Формирати комисију у предложеном саставу. 

Предлог НИР-а: Формирати комисију у предложеном саставу.
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Ж. ПРИГОВОР 

 

1. Сања Узелац 15/2013 

-Изборно подручје:  ИП1 Клиничка и експериментална фармакологија 

- Усмени докторски испит положила је дана 20.10.2016. године. 

- Пријавила је тему докторске дисертације под називом „Анализа ефикасности, безбедности и односа 

трошкова и ефеката примене треће генерације триазола (исавуконазол, посаконазол и вориконазол) и 

ехинокандина (каспофунгин, анидулафунгин и микафунгин) у лечењу инвазивне аспергилозе“  

  

- Ментор: проф. др Слободан Јанковић 

- Тема је разматрана на Комисији за снагу, дизајн и хипотезу студије дана 21.02.2018. године 

-Закључак Комисије за снагу студије: 

Поднета пријава теме не представља оригинални научни рад у одређеној научној области, не даје нов 

научни резултат и допринос у развоју научне мисли. 

- Докторант је поднео приговор на Закључак Комисије благовремено, дана 05.03.2018. године. 

 

Поднети приговор разматран је на Већу за докторске академске студије на ком је приговор одбијен 

једногласно.  

 

Приговор је разматран на Комисији за постдипломске студије и научно-истраживачки рад на којој је 

приговор одбијен једногласно.  



66. седница Наставно-научног већа  

 

II 

ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА У ВЕЗИ СА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ И УЖЕ 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ СТУДИЈАМА 
 

 

А. ИСПИТИВАЧИ ЗА КОЛОКВИЈУМЕ НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ СТУДИЈАМА ГРАНА 

МЕДИЦИНЕ МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА 
 

- За полагање колоквијума „Пластична и реконструктивна хирургија“ 

 

1. Проф. др Ненад Степић, ванредни професор Медицинског факултета Војномедицинске академије 

Универзитета одбране у Београду за ужу научну област Хирургија 

 

 

- За полагање колоквијума „Општа хирургија“ 

 
1. Проф. др Дарко Мирковић, редовни професор Медицинског факултета Војномедицинске академије 

Универзитета одбране у Београду за ужу научну област Хирургија 

2.  Доц. др Братислав Трифуновић, доцент Медицинског факултета Војномедицинске академије 

Универзитета одбране у Београду за ужу научну област Хирургија 

 
Предлог већа за спец. и уже спец: Усвојити испитиваче за колоквијум из Пластичке и реконструктивне 

хирургије и из Опште хирургије 

Предлог НИР-а: Усвојити испитиваче за колоквијум из Пластичке и реконструктивне хирургије и из 

Опште хирургије 

 

 

 

Б. УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ЗАВРШНОГ РАДА УЖЕ 

СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ 
 

 

 

1 „Неслагање између кожног прик теста (СПТ) и специфичног ИгЕ у млађе деце“     

Кандидат: Небојша Стојковић 

Грана медицине: Пулмологија 

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

ужу научну област Интерна медицина, председник  

2. Проф. др Анђелка Стојковић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Педијатрија, ментор  

3. Доц. др Гордана Костић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу 

научну област Педијатрија, члан 

Ментор је проф. др Анђелка Стојковић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Педијатрија 

 

Предлог већа за спец. и уже спец: Усвојити извештај  

Предлог НИР-а: Усвојити извештај и обратити пажњу на наслов завршног рада 
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В. МОЛБЕ 
 

1. СПЕЦИЈАЛИСТИКЕ СТУДИЈЕ 

 
1. Владимир Малешевић, студент специјалистичких студија Факултета медицинских наука Универзитета 

у Крагујевцу из гране медицине Орална хирургија, упутио је молбу за продужетак специјалистичког стажа.   

Владимир Малешевић је отпочео обављање специјалистичкиг стажа дана 20.1.2015. године. Рок за 

завршетак стажа је 20.1.2018. Због безбедносне провере на ВМА, направљена је пауза од 4 месеца у 

обављању стажа. 

 

Предлог већа за спец. и уже спец: Усвојити молбу 

Предлог НИР-а: Усвојити молбу 

 

 

2. Драгана Малешевић, студент специјалистичких студија Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу из гране медицине Орална хирургија, упутила је молбу за продужетак специјалистичког стажа.   

Драгана Малешевић је отпочела обављање специјалистичкиг стажа дана 20.1.2015. године. Рок за завршетак 

стажа је 20.1.2018. Због безбедносне провере на ВМА, направљена је пауза од 4 месеца у обављању стажа. 

 

Предлог већа за спец. и уже спец: Усвојити молбу 

Предлог НИР-а: Усвојити молбу 

 

 

3. Иван Николић, студент специјалистичких студија Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу из гране медицине Орална хирургија, упутио је молбу за продужетак специјалистичког стажа.   

Иван Николић је отпочео обављање специјалистичкиг стажа дана 20.1.2015. године. Рок за завршетак стажа 

је 20.1.2018. Због безбедносне провере на ВМА, направљена је пауза од 4 месеца у обављању стажа. 

 

Предлог већа за спец. и уже спец: Усвојити молбу 

Предлог НИР-а: Усвојити молбу 

 

 

4. Милош Стојановић, студент специјалистичких студија Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу из гране медицине Орална хирургија, упутио је молбу за продужетак специјалистичког стажа.   

Милош Стојановић је отпочео обављање специјалистичкиг стажа дана 20.1.2015. године. Рок за завршетак 

стажа је 20.1.2018. Због безбедносне провере на ВМА, направљена је пауза од 4 месеца у обављању стажа. 

 

Предлог већа за спец. и уже спец: Усвојити молбу 

Предлог НИР-а: Усвојити молбу 

 

 

5. Данило Пајичић, студент специјалистичких студија Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу из гране медицине Орална хирургија, упутио је молбу за продужетак специјалистичког стажа.   

Данило Пајичић је отпочео обављање специјалистичкиг стажа дана 16.03.2015. године. Рок за завршетак 

стажа је 16.03.2018. Због безбедносне провере на ВМА, направљена је пауза од 3 месеца у обављању стажа. 

 

Предлог већа за спец. и уже спец: Усвојити молбу 

Предлог НИР-а: Усвојити молбу 
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2. УЖЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ 
 

1. Биљана Вељковић, студент уже специјалистичких студија Факултета медицинских наука Универзитета 

у Крагујевцу грана медицине Гастроентерохепатологија, упутила је молбу за продужетак специјалистичког 

стажа. 

Обављање уже специјалистичког стажа отпочела дана 04.11.2016. године.  

Катедра је сагласна са продужетком специјалистичког стажа. 

 

Предлог већа за спец. и уже спец: Усвојити молбу 

Предлог НИР-а: Усвојити молбу 

 

 

2. Војислав Ћупурдија, студент уже специјалистичких студија Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу грана медицине Пулмологија, упутио је молбу за продужетак рока за стицање 

услова за полагање уже специјалистичког испита. 

Број преосталих колоквијума: 2 

Обављање уже специјалистичког стажа отпочео дана 01.12.2015. године.  

Катедра је сагласна са продужетком рока за стицање услова за погалање уже специјалистичког испита.  

 

Предлог већа за спец. и уже спец: Усвојити молбу 

Предлог НИР-а: Усвојити молбу 

 


