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12.1. ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА У ВЕЗИ СА ДОКТОРСКИМ 

ДИСЕРТАЦИЈАМА 
 

12.1.1. ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ НАУЧНЕ ЗАСНОВАНОСТИ 

ТЕМА ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА 
 

 

1 „Фармакоекономска анализа третмана схизофреније атипичним антипсихотицима у Републици 

Србији“   

Кандидат: Александра Дутина 

Изборно подручје: Неуронауке 

Предлог Комисије Веће ДАС-а: 

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

Крагујевцу за ужу научну област Фармакологија и токсикологија, члан  

Предлог Комисије НИР-а:  

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

Крагујевцу за ужу научну област Фармакологија и токсикологија, члан  

Предлог НИР-а: Формирати комисију у предложеном саставу.  

 

2 „Молекулски маркери инфламације и некрозе у предвиђању исхода акутног панкреатитиса“    

Кандидат: Милан Пантелић 

Изборно подручје: Клиничка и експериментална хирургија 

Предлог Комисије ДАС-а:  

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

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Хирургија, председник  

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

Крагујевцу за ужу научну област Хирургија, члан  

3. Др сци мед Немања Ранчић, научни сарадник Војномедицинске академије Универзитета 

одбране у Београду за ужу научну област Фармакологија, члан  

Предлог Комисије НИР-а:  

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

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Хирургија, председник  

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

Крагујевцу за ужу научну област Хирургија, члан  

3. Др сци мед Немања Ранчић, научни сарадник Војномедицинске академије Универзитета 

одбране у Београду за ужу научну област Фармакологија, члан  

Предлог НИР-а: Формирати комисију у предложеном саставу.  
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3 „Процена утицаја суплементације витамином D на коштани метаболизам  и опоравак мишића 

кошаркашица“    

Кандидат: Емилија Стојановић 

Изборно подручје: Експериментална и примењена физиологија са спортском медицином 

Предлог Комисије ДАС-а:  

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

ужу научну област Физиологија, председник  

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

научну област Патолошка физиологија, члан  

3. Проф. др Драган Радовановић, редовни професор Факултета физичке културе и спорта 

Универзитета у Нишу за ужу научну област Физиологија, члан  

Предлог Комисије НИР-а:  

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

ужу научну област Физиологија, председник  

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

научну област Патолошка физиологија, члан  

3. Проф. др Драган Радовановић, редовни професор Факултета физичке културе и спорта 

Универзитета у Нишу за ужу научну област Физиологија, члан  

Предлог НИР-а: Формирати комисију у предложеном саставу.  

 

 

4 „Дужина теломера и активност теломеразе у леукоцитима периферне крви пацијената оболелих 

од схизофреније“    

Кандидат: Милена Сташевић 

Изборно подручје: Неуронауке 

Предлог Комисије ДАС-а:  

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

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Психијатрија, председник  

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

научну област Биохемија, члан  

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

за ужу научну област Психијатрија, члан  

Предлог Комисије НИР-а:  

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

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Психијатрија, председник  

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

научну област Биохемија, члан  

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

за ужу научну област Психијатрија, члан  

Предлог НИР-а: Формирати комисију у предложеном саставу.  
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5 „Eфекти различитих антихипертензивних агенаса на исхемијско/реперфузиони поремећај 

изолованог срца пацова са хипертензијом“    

Кандидат: Невена Драгашевић 

Изборно подручје: Експериментална и примењена физиологија са спортском медицином 

Предлог Комисије ДАС-а:  

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

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Физиологија, председник  

2. Проф. др Владимир Живковић, ванредни професор Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Физиологија, члан  

3. Проф. др Драган Ђурић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду 

за ужу научну област Физиологија, члан  

Предлог Комисије НИР-а:  

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

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Физиологија, председник  

2. Проф. др Владимир Живковић, ванредни професор Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Физиологија, члан  

3. Проф. др Драган Ђурић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду 

за ужу научну област Физиологија, члан  

Предлог НИР-а: Формирати комисију у предложеном саставу.  

 

 

6 „Перформансе коморбидитета у систему дијагностички сродних група код цереброваскуларних 

болести“    

Кандидат: Биљана Бајић 

Изборно подручје: Превентивна медицина 

Предлог Комисије ДАС-а:  

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

ужу научну област Социјална медицина, председник  

2. Проф. др Биљана Миличић, ванредни професор Стоматолошког факултета Универзитета у 

Београду за ужу научну област Медицинска статистика и информатика, члан  

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

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Неурологија, члан  

Предлог Комисије НИР-а:  

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

ужу научну област Социјална медицина, председник  

2. Проф. др Биљана Миличић, ванредни професор Стоматолошког факултета Универзитета у 

Београду за ужу научну област Медицинска статистика и информатика, члан  

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

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Неурологија, члан  

Предлог НИР-а: Формирати комисију у предложеном саставу.  
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7 „Утицај хроничне администрације екстракта матичњака (Melissa officinalis, Lamiaceae) на развој 

и прогресију експерименталног аутоимунског миокардитиса пацова“    

Кандидат: Невена Драгинић 

Изборно подручје: Експериментална и примењена физиологија са спортском медицином 

Предлог Комисије ДАС-а:  

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

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Физиологија, председник  

2. Проф. др Биљана Љујић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Генетика, члан  

3. Проф. др Биљана Божин, ванредни професор Медицинског факултета Универзитета у Новом 

Саду за ужу научну област Фармакогнозија и фитотерапија, члан  

Предлог Комисије НИР-а:  

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

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Физиологија, председник  

2. Проф. др Биљана Љујић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Генетика, члан  

3. Проф. др Биљана Божин, ванредни професор Медицинског факултета Универзитета у Новом 

Саду за ужу научну област Фармакогнозија и фитотерапија, члан  

Предлог НИР-а: Формирати комисију у предложеном саставу.  

 

 

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

Кандидат: Сандра Николић 

Изборно подручје: Клиничка и експериментална фармакологија 

Предлог Комисије ДАС-а:  

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

у Крагујевцу за ужу научну област Генетика, председник 

2. Доц. др Марина Милетић Ковачевић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Хистологија и ембриологија, члан 

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

ужу област Фармакологија и токсикологија, члан  

Предлог Комисије НИР-а:  

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

у Крагујевцу за ужу научну област Генетика, председник 

2. Доц. др Марина Милетић Ковачевић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Хистологија и ембриологија, члан 

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

ужу област Фармакологија и токсикологија, члан  

Предлог НИР-а: Формирати комисију у предложеном саставу.  
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9 „Евалуација ефеката антиепилептичке терапије код деце школског узраста са 

новодијагностикованом епилепсијом на когнитивно и психичко функционисање и квалитет 

живота“    

Кандидат: Жељка Рогач 

Изборно подручје: Неуронауке 

Предлог Комисије ДАС-а:  

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

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Физиологија, председник  

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

у Крагујевцу за ужу научну област Педијатрија, члан  

3. Др сци.мед Дејан Стевановић, научни сарадник Медицинског Факултета Универзитета у 

Београду за ужу научну област Дечија психијатрија, члан  

Предлог Комисије НИР-а:  

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

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Физиологија, председник  

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

у Крагујевцу за ужу научну област Педијатрија, члан  

3. Др сци.мед Дејан Стевановић, научни сарадник Медицинског Факултета Универзитета у 

Београду за ужу научну област Дечија психијатрија, члан  

Предлог НИР-а: Формирати комисију у предложеном саставу.  

 

 

Формирање нове комисије  

 

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

синдрома код пацијената са индексом телесне масе изнад и испод 50 kg / m2”    

Кандидат: Срђан Путник 

Изборно подручје: Клиничка и експериментална фармакологија 

Састав претходне комисије формирање од Већа за медицинске науке: 

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

Крагујевцу за ужу научну област Хирургија, председник 

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

Универзитета одбране у Београду за ужу научну област Хирургија, члан  

3. Проф. др Драгче Радовановић, ванредни професор Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Хирургија, члан  

Предлог Нове комисије ДАС-а:  

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

Крагујевцу за ужу научну област Хирургија, председник  

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

Универзитета одбране у Београду за ужу научну област Хирургија, члан  

3. Проф. др Драгче Радовановић, ванредни професор Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Хирургија, члан  

Предлог Комисије НИР-а:  

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

Крагујевцу за ужу научну област Хирургија, председник  

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

Универзитета одбране у Београду за ужу научну област Хирургија, члан  

3. Проф. др Драгче Радовановић, 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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12.1.2.  УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ НАУЧНЕ 

ЗАСНОВАНОСТИ ТЕМА ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА И ИМЕНОВАЊЕ 

МЕНТОРА 
 

1 „Процена учесталости анксиозности и депресивности и њихов утицај на квалитет живота ученика 

средњих школа“ 

Кандидат: Милица Пантић 

Изборно подручје: Експериментална и примењена физиологија са спортском медицином 

Комисија:  

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

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Психијатрија, председник,  

2. Проф. др Милица Пејовић Милованчевић, ванредни професор Медицинског факултета 

Универзитета у Београду за ужу научну област Психијатрија, члан  

3. Доц. др Ивана Симић Вукомановић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Социјална медицина, члан  

Увид јавности у извештај од 21.10 до 06.11.2020. године-Није било примедби 

Предложени ментор: 

Проф. др Горан Михајловић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Психијатрија 
Предлог Веће ДАС-а: Усвојити Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације 

и одредити за менторa проф. др Горана Михајловића, редовног професора Факултета 

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

одредити за менторa проф. др Горана Михајловића, редовног професора Факултета медицинских 

наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Психијатрија 

 

 

2 „Антитуморска активност бинуклеарних комплекса бакра(II) са S-изоалкил дериватима 

тиосалицилне киселине“ 

Кандидат: Јелена Димитријевић 

Изборно подручје: Матичне ћелије у биомедицинским наукама 

Комисија:  

1. Проф. др Небојша Арсенијевић, редовни професор Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу за уже научне области Микробиологија и имунологија; Онкологија, 

председник  

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

Крагујевцу за ужу научну област Фармацеутска хемија, члан  

3. Др Данијела Максимовић-Иванић, научни саветник Института за биолошка истраживања 

„Синиша Станковић“ у Београду за ужу научну област Имунологија, члан  

Увид јавности у извештај од 21.10 до 06.11.2020. године-Није било примедби 

Предложени коментори: 

Проф. др Марија Миловановић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета 

у Крагујевцу за ужу научну област  Микробиологија и имунологија  

Проф. др Јелена Пантић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

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

и одредити за коменторе проф. др Марију Миловановић, ванредног професора Факултета 

медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област  Микробиологија и 

имунологија и проф. др Јелену Пантић, ванредног професора Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област  Микробиологија и имунологија 

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

одредити за коменторе проф. др Марију Миловановић, ванредног професора Факултета 

медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област  Микробиологија и 

имунологија и проф. др Јелену Пантић, ванредног професора Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област  Микробиологија и имунологија 

 

 

3 „Утицај мутације егзона FLCN гена, концентрације фоликулина и phospho-s6 протеина на 

настанак примарног спонтаног пнеумоторакса“ 

Кандидат: Ана Луковић 

Изборно подручје: Клиничка и експериментална хирургија 

Комисија:  

1. проф. др Зорица Лазић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина, председник  

2. проф. др Биљана Љујић, ванредни професор Факултета медицинских наука за ужу научну 

област Генетика, члан  

3. доц. др Иван Кухајда, доцент Медицинског факултата Универзитета у Новом Саду за ужу 

научну област Хирургија, члан  
Увид јавности у извештај од 26.10 до 12.11.2020. године-Није било примедби 

Предложени ментор: 

Доц. др Милош Арсенијевић, доцент 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 ментора доц. др Милоша Арсенијевића, доцента 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 ментора доц. др Милоша Арсенијевића, доцента Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Хирургија 

 

 

 

4 „Утицај термина инактивације патогена применом рибофлавина и ултравиолетног озрачења на 

интегритет конситуената плазме у замрзнутој свежој плазми“ 

Кандидат: Драгана Гојков 

Изборно подручје: Имунологија, инфекција и инфламација 

Комисија:  

1. Проф. др Небојша Н. Арсенијевић, редовни професор Факултета медицинских наука у 

Крагујевцу за уже научне области Микробиологија и имунологија; Онкологија, 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 Бела Балинт, дописни члан САНУ, научни саветник, редовни професор Медицинског 

факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду за ужу научну област 

Трансфузиологија и експериментална хематологија, члан  
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Увид јавности у извештај од 26.10 до 12.11.2020. године-Није било примедби 

Предложени ментор: 

Проф. др Душан Вучетић, ванредни професор Медицинског факултета Војномедицинске 

академије Универзитета одбране у Београду за ужу научну област Трансфузиологија  
Предлог Веће ДАС-а: Усвојити Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације 

и одредити за ментора проф. др Душана Вучетића, ванредног професора Медицинског факултета 

Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду за ужу научну област 

Трансфузиологија  
 

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

одредити за ментора проф. др Душана Вучетића, ванредног професора Медицинског факултета 

Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду за ужу научну област 

Трансфузиологија 

 

 

5 „Имуномодулаторни цитокини у каротидној болести“ 

Кандидат: Милош Станковић 

Изборно подручје: Имунологија, инфекција и инфламација 

Комисија:  

1. Проф. др Небојша Арсенијевић, редовни професор Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу за уже научне области Микробиологија и имунологија; Онкологијa, 

председник  

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

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Хирургија, члан  

3. Доц. др Весна Шкулетић, доцент Медицинског факултета Војномедицинске академије 

Универзитета одбране у Београду за ужу научну област Цитологија, члан  
Увид јавности у извештај од 26.10 до 12.11.2020. године-Није било примедби 

Предложени ментор: 

Проф. др Биљана Љујић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Генетика  
Предлог Веће ДАС-а: Усвојити Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације 

и одредити за ментора проф. др Биљану Љујић, ванредног професора Факултета медицинских 

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

одредити за ментора проф. др Биљану Љујић, ванредног професора Факултета медицинских 

наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Генетика 
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6 „Процена менталног здравља код болесника са малигним болестима у примарној здравственој 

заштити“ 

Кандидат: Верољуб Вучић 

Изборно подручје: Онкологија 

Комисија:  

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

Крагујевцу за ужу научну област Психијатрија, председник  

2. Доц. др Снежана Радовановић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Социјална медицина, члан  

3. Доц. др Владимир Ђорђевић, доцент Медицинског факултета Универзитета у Нишу за ужу 

научну област Психијатрија са медицинском психологијом, члан  
Увид јавности у извештај од 26.10 до 12.11.2020. године-Није било примедби 

Предложени коментори: 

Проф. др Ивана Живановић-Мачужић, ванредни професор Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Анатомија  

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

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

и одредити за коменторе проф. др Ивану Живановић-Мачужић, ванредног професора Факултета 

медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Анатомија и доц. др 

Александра Даговића, доцента Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу 

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

одредити за коменторе проф. др Ивану Живановић-Мачужић, ванредног професора Факултета 

медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Анатомија и доц. др 

Александра Даговића, доцента Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу 

научну област Онкологија 

 

 

7 „Карактеристике саобраћајног трауматизма у Црној Гори из угла доступности здравствене 

заштите“ 

Кандидат: Дамир Пеличић 

Изборно подручје: Превентивна медицина 

Комисија:  

1. Доц. др Милош Тодоровић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу 

за ужу научну област Судска медицина, председник  

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

Крагујевцу за ужу научну област Социјална медицина, члан  

3. Проф. др Слободан Савић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у 

Београду за ужу научну област Судска медицина, члан  

Увид јавности у извештај од 30.10 до 15.11.2020. године-Није било примедби 

Предложени коментори: 

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

Крагујевцу за ужу научну област Хирургија  

Доц. др Светлана Радевић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за 

ужу научну област Социјална медицина 

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

и одредити за коменторе проф. др Бранка Ристића, редовног професора Факултета медицинских 
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наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Хирургија и  доц. др Светлану Радевић, 

доцента Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Социјална 

медицина 

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

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

наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Хирургија и  доц. др Светлану Радевић, 

доцента Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Социјална 

медицина 

 

 

 

8 „Повезаност полиморфизама гена укључених у процес коагулације са тромбозом дубоких вена и 

плућном емболијом“ 

Кандидат: Слађана Теофилов 

Изборно подручје: Клиничка и експериментална фармакологија 

Комисија:  

1. Доц. др Данијела Тодоровић, доцент Факултета медицинских наука  Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Генетика, председник  

2. Доц. др Владимир Здравковић, доцент Факултета медицинских наука  Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина, члан  

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

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

Увид јавности у извештај од 05.11.2020. године до 20.11.2020. године -Није било примедби 

Предложени коментори: 

Проф. др Оливера Миљановић, ванредни професор Медицинског факултета Универзитета Црне 

Горе за ужу научну област Клиничка генетика  

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

Крагујевцу за ужу научну област Фармакологија и токсикологија 

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

и одредити за коменторе проф. др Оливеру Миљановић, ванредног професора Медицинског 

факултета Универзитета Црне Горе за ужу научну област Клиничка генетика и проф. др Наташу 

Ђорђевић, редовног професора Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу 

научну област Фармакологија и токсикологија 

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

одредити за коменторе проф. др Оливеру Миљановић, ванредног професора Медицинског 

факултета Универзитета Црне Горе за ужу научну област Клиничка генетика и проф. др Наташу 

Ђорђевић, редовног професора Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу 

научну област Фармакологија и токсикологија 
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12.1.3. ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ И ОДБРАНУ ЗАВРШЕНИХ 

ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА 
 

 

1 „Студија употребе алтернативне медицине међу становништвом Србије“   

Кандидат: Марина Лукетина Шуњка 

Изборно подручје: Превентивна медицина 

Предлог Комисије ДАС-а:  

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

Крагујевцу за ужу научну област Фармакологија и токсикологија, председник    

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

Крагујевцу за ужу научну област Социјална медицина, члан  

3. Проф. др Викторија Драгојевић Симић, редовни професор Медицинског факултета 

Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду за ужу научну област Клиничка 

фармакологија, члан  

Предлог НИР-а:  

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

Крагујевцу за ужу научну област Фармакологија и токсикологија, председник    

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

Крагујевцу за ужу научну област Социјална медицина, члан  

3. Проф. др Викторија Драгојевић Симић, редовни професор Медицинског факултета 

Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду за ужу научну област Клиничка 

фармакологија, члан  

Предлог НИР-а: Формирати комисију у предложеном саставу.  

 
 

2 „Фактори ризика за настанак акутне токсичности код оболелих од карцинома грлића материце 

лечених истовременом хемио и радиотерапијом“   

Кандидат: Марија Живковић Радојевић 

Изборно подручје: Клиничка и експериментална фармакологија 

Предлог Комисије ДАС-а:  

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

Крагујевцу за ужу научну област Гинекологија и акушерство, председник 

2. Проф. др Маријана Станојевић Пирковић, ванредни професор Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Биохемија, члан  

3. Проф. др Весна Плешинац Карапанџић, ванредни професор Медицинског факултета 

Универзитета у Београду за ужу научну област Радиологија, члан   

Предлог НИР-а:  

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

Крагујевцу за ужу научну област Гинекологија и акушерство, председник    

2. Проф. др Маријана Станојевић Пирковић, ванредни професор Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Биохемија, члан  

3. Проф. др Јовица Шапоњски, ванредни професор Медицинског факултета Универзитета у 

Београду за ужу научну област Радиологија, члан  

Предлог НИР-а: Формирати комисију у предложеном саставу.  
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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 ДАС-а:  

1. Проф. др Данило Војводић, редовни професор Медицинског факултета Војномедицинске 

академије Универзитета одбране у Београду за ужу научну област Имунологија, председник  

2. Доц. др Aлександар Арсенијевић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Онкологија, члан  

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

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

Предлог НИР-а:  

1. Проф. др Данило Војводић, редовни професор Медицинског факултета Војномедицинске 

академије Универзитета одбране у Београду за ужу научну област Имунологија, председник  

2. Доц. др Aлександар Арсенијевић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Онкологија, члан  

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

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

Предлог НИР-а: Формирати комисију у предложеном саставу.  
 

 

4 „Колоректални карцином: утицај системских концентрација цитокина и патохистолошких 

карактеристика на анемију и тромбоцитозу“   

Кандидат: Миодраг Јоцић 

Изборно подручје: Експериментална и клиничка интерна медицина 

Предлог Комисије ДАС-а:  

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

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина, председник  

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

Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина, члан  

3. Проф. др Дарко Мирковић, редовни професор Медицинског факултета Војномедицинске 

академије Универзитета одбране, за ужу научну област Хирургија, члан  

Предлог НИР-а:  

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

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина, председник  

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

Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина, члан  

3. Проф. др Дарко Мирковић, редовни професор Медицинског факултета Војномедицинске 

академије Универзитета одбране, за ужу научну област Хирургија, члан  

Предлог НИР-а: Формирати комисију у предложеном саставу.  
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5 „Морфолошки и функционални аспекти срчане адаптације на тренинг и детренинг код пацова 

различитог пола“   

Кандидат: Радица Драгојловић Ружичић 

Изборно подручје: Експериментална и примењена физиологија са спортском медицином 

Предлог Комисије ДАС-а:  

1. Доц. др Исидора Милосављевић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Фармацеутска биотехнологија, председник  

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

научну област Патолошка физиологија, члан  

3. Проф. др Драган Радовановић, редовни професор Факултета физичке културе и спорта 

Универзитета у Нишу за ужу научну област Физиологија, члан  
Предлог НИР-а:  

1. Доц. др Исидора Милосављевић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Фармацеутска биотехнологија, председник  

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

научну област Патолошка физиологија, члан  

3. Проф. др Драган Радовановић, редовни професор Факултета физичке културе и спорта 

Универзитета у Нишу за ужу научну област Физиологија, члан  
Предлог НИР-а: Формирати комисију у предложеном саставу.  

 

 

 

 
6 „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 

Предлог Комисије ДАС-а:  

1. Доц. др Невена Јеремић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за 

ужу научну област Фармацеутска хемија, председник  

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

Крагујевцу за ужу научну област Клиничка фармација, члан  

3. НС Весна Вучић, научни саветник Института за медицинска истраживања Универзитета у 

Београду за ужу научну област Физиологија и биохемија, члан  
Предлог НИР-а:  

1. Доц. др Невена Јеремић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за 

ужу научну област Фармацеутска хемија, председник  

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

Крагујевцу за ужу научну област Клиничка фармација, члан  

3. НС Весна Вучић, научни саветник Института за медицинска истраживања Универзитета у 

Београду за ужу научну област Физиологија и биохемија, члан  
Предлог НИР-а: Формирати комисију у предложеном саставу.  
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12.1.4. УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ И ОДБРАНУ 

ЗАВРШЕНИХ ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА 
 

1 „Процена утицаја интраабдоминалног притиска на параметре структуре и функције јетре код 

болесника подвргнутих лапароскопским операцијама жучне кесе“     

Кандидат: Загор Загорац 

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

Крагујевцу за ужу научну област Хирургија, члан  

3. Проф. др Драган Радовановић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у 

Београду за ужу научну област Хирургија, члан 

Увид јавности у извештај од: 29.09. до 30.10.2020. године-Није било примедби 

Предлог НИР-а: Усвојити Извештај  
 

 

2 „Утицај демографских и социоекономских неједнакости на репродуктивно здравље жена“     

Кандидат: Гордана Ђорђевић 

Изборно подручје: Хумана репродукција и развој 

Комисија:  

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

Крагујевцу за ужу научну област Гинекологија и акушерство, председник    

2. Доц. др Светлана Радевић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за 

ужу научну област Социјална медицина, члан  

3. Проф. др Биљана Миличић, ванредни професор Стоматолошког факултета Универзитета у 

Београду за ужу научну област Медицинска статистика и информатика, члан  

Увид јавности у извештај од: 29.09. до 30.10.2020. године-Није било примедби 

Предлог НИР-а: Усвојити Извештај.  
 

 
3 „Стандардизација Монтгомери-Ашберг скале на узорку депресивних пацијената у Србији“     

Кандидат: Петар Војводић 

Изборно подручје: Неуронауке 

Комисија:  

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

Универзитета у Крагујевцу, за ужу научну област Психијатрија, председник    

2. Проф. др Дарко Хинић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, за ужу научну област Психологија, члан  

3. Доц. др Чедо Миљевић, доцент Медицинског факултета Универзитета у Београду, за ужу 

научну област Психијатрија, члан  

Увид јавности у извештај од: 29.09. до 30.10.2020. године-Није било примедби 

Предлог НИР-а: Усвојити Извештај.  
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4 „Процена сигурности и ефекта примене антиагрегационе терапије код болесника са средње 

тешком формом улцерозног колитиса“     

Кандидат: Станко Петровић 

Изборно подручје: Експериментална и клиничка интерна медицина 

Комисија:  

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

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина, председник  

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

Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина, члан  

3. Проф. др Александра Сокић Милутиновић, ванредни професор Медицинског факултета 

Универзтета у Београду за ужу научну област Интерна медицина, члан  
Увид јавности у извештај од: 13.10. до 15.11.2020. године-Није било примедби 

Предлог НИР-а: Усвојити Извештај.  

 

 

 
5 „Значај корелације анализе густине кости и примарне стабилности код избора дизајна денталних 

имплантата“     

Кандидат: Мирко Микић 

Изборно подручје: Истраживања у стоматологији 

Комисија:  

1. Доц. др Марија Бубало, доцент Медицинског факултета Војномедицинске академије 

Универзитета одбране у Београду за ужу научну област Орална хирургија, председник  

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

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

3. Доц. др Мирослав Васовић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу 

за ужу научну област Орална хирургија, члан  
Увид јавности у извештај од: 21.10.2020. 

Предлог НИР-а: Усвојити Извештај.  

 
6 „Ефекат трикалцијум силикатног цемента (биодентина) на зарастање хуманих периапексних 

лезија након ретроградног пуњења канала корена зуба: клиничка и експериментална студија“     

Кандидат: Миле Ераковић 

Изборно подручје: Истраживања у стоматологији 

Комисија:  

1. Проф. др Александра Лукић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Болести зуба и ендодонција, председник  

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

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Патолошка анатомија, члан  

3. Проф. др Татјана Кањевац, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Дечја и превентивна стоматологија, члан  

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

Крагујевцу за уже научне обласи Микробиологија и имунологија; Онкологијa, члан  

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

Универзитета одбране у Београду за ужу научну област Орална хирургија и имплантологија, члан  
Увид јавности у извештај од: 21.10.2020. 

Предлог НИР-а: Усвојити Извештај.  
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7 „Значај експресије рецептора за лептин у ћелијској пролиферацији, неоангиогенези и 

организацији еластичних влакана у сквамоцелуларном карциному коже“     

Кандидат: Милена Вулетић 

Изборно подручје: Онкологија 

Комисија:  

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

ужу научну област Хистологија и ембриологија, председник  

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

за ужу научну област Дерматовенерологија, члан  

3. НС Верица Милошевић, научни саветник Института за биолошка истраживања „Синиша 

Станковић“ Универзитета у Београду, члан  

Увид јавности у извештај од: 26.10.2020. 

Предлог НИР-а: Усвојити Извештај.  

 

8 „Хемодинамски ефекти примене различитих симпатикомиметика током планираног царског реза 

у спиналној анестезији“     

Кандидат: Александра Вукотић 

Изборно подручје: Клиничка и експериментална хирургија 

Комисија:  

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

Крагујевцу за ужу научну област Гинекологија и акушерство, председник  

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

Крагујевцу за ужу научну област Хирургија, члан  

3. Проф. др Предраг Стевановић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у 

Београду за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом, члан  

Увид јавности у извештај од: 26.10.2020. 

Предлог НИР-а: Усвојити Извештај.  
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12.1.5. МОЛБЕ 

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 
 

 

1. Наставак студија 

 

1. Миладин Бошковић 151/2005 

Молба за наставак студија у школској 2020/21. години  

Препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 612-00-01346/2020-06 од 

18.09.2020.године  

Министарство препоручује високошколским установама да омогуће да студенти којима је истекао 

рок за завршетак студија у двоструком броју школских година потребних за реализацију 

студијског програма, на лични захтев, продуже студирање по започетом студијском програму, 

условима и правилима студија. 

Предлог Веће ДАС-а: Одобрити наставак студија 

Предлог НИР-а: Одобрити наставак студија 

 

2. Александар Јушковић 111/2011 

Молба за наставак студија у школској 2020/21. години  

Препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 612-00-01346/2020-06 од 

18.09.2020.године  

Министарство препоручује високошколским установама да омогуће да студенти којима је истекао 

рок за завршетак студија у двоструком броју школских година потребних за реализацију 

студијског програма, на лични захтев, продуже студирање по започетом студијском програму, 

условима и правилима студија. 

Предлог Веће ДАС-а: Одобрити наставак студија 

Предлог НИР-а: Одобрити наставак студија 

 

3. Раденко Ивановић  31/2011 

Молба за наставак студија у школској 2020/21. години  

Препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 612-00-01346/2020-06 од 

18.09.2020.године  

Министарство препоручује високошколским установама да омогуће да студенти којима је истекао 

рок за завршетак студија у двоструком броју школских година потребних за реализацију 

студијског програма, на лични захтев, продуже студирање по започетом студијском програму, 

условима и правилима студија. 

Предлог Веће ДАС-а: Одобрити наставак студија 

Предлог НИР-а: Одобрити наставак студија 
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4. Марија Радовановић  120/2010 

Молба за наставак студија у школској 2020/21. години  

Препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 612-00-01346/2020-06 од 

18.09.2020.године  

Министарство препоручује високошколским установама да омогуће да студенти којима је истекао 

рок за завршетак студија у двоструком броју школских година потребних за реализацију 

студијског програма, на лични захтев, продуже студирање по започетом студијском програму, 

условима и правилима студија. 

Предлог Веће ДАС-а: Одобрити наставак студија 

Предлог НИР-а: Одобрити наставак студија 

 

5. Далибор Јовановић 07/2010 

Молба за наставак студија у школској 2020/21. години  

Препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 612-00-01346/2020-06 од 

18.09.2020.године  

Министарство препоручује високошколским установама да омогуће да студенти којима је истекао 

рок за завршетак студија у двоструком броју школских година потребних за реализацију 

студијског програма, на лични захтев, продуже студирање по започетом студијском програму, 

условима и правилима студија. 

Предлог Веће ДАС-а: Одобрити наставак студија 

Предлог НИР-а: Одобрити наставак студија 

 

6. Милена Илић 119/2010 

Молба за наставак студија у школској 2020/21. години  

Препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 612-00-01346/2020-06 од 

18.09.2020.године  

Министарство препоручује високошколским установама да омогуће да студенти којима је истекао 

рок за завршетак студија у двоструком броју школских година потребних за реализацију 

студијског програма, на лични захтев, продуже студирање по започетом студијском програму, 

условима и правилима студија. 

Предлог Веће ДАС-а: Одобрити наставак студија 

Предлог НИР-а: Одобрити наставак студија 

 

7. Јелена Димитријевић 11/2014 

Молба за наставак студија у школској 2020/21. години  

Препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 612-00-01346/2020-06 од 

18.09.2020.године  

Министарство препоручује високошколским установама да омогуће да студенти којима је истекао 

рок за завршетак студија у двоструком броју школских година потребних за реализацију 

студијског програма, на лични захтев, продуже студирање по започетом студијском програму, 

условима и правилима студија. 

Предлог Веће ДАС-а: Одобрити наставак студија 

Предлог НИР-а: Одобрити наставак студија 
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8. Мирјана Цветковић 145/2009 

Молба за наставак студија у школској 2020/21. години  

Препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 612-00-01346/2020-06 од 

18.09.2020.године  

Министарство препоручује високошколским установама да омогуће да студенти којима је истекао 

рок за завршетак студија у двоструком броју школских година потребних за реализацију 

студијског програма, на лични захтев, продуже студирање по започетом студијском програму, 

условима и правилима студија. 

Предлог Веће ДАС-а: Одобрити наставак студија 

Предлог НИР-а: Одобрити наставак студија 

 

9. Биљана Бајић 17/2008 

Молба за наставак студија у школској 2020/21. години  

Препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 612-00-01346/2020-06 од 

18.09.2020.године  

Министарство препоручује високошколским установама да омогуће да студенти којима је истекао 

рок за завршетак студија у двоструком броју школских година потребних за реализацију 

студијског програма, на лични захтев, продуже студирање по започетом студијском програму, 

условима и правилима студија. 

Предлог Веће ДАС-а: Одобрити наставак студија 

Предлог НИР-а: Одобрити наставак студија 

 

10. Елизабета Марчета 115/2013 

Молба за наставак студија у школској 2020/21. години  

Препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 612-00-01346/2020-06 од 

18.09.2020.године  

Министарство препоручује високошколским установама да омогуће да студенти којима је истекао 

рок за завршетак студија у двоструком броју школских година потребних за реализацију 

студијског програма, на лични захтев, продуже студирање по започетом студијском програму, 

условима и правилима студија. 

Предлог Веће ДАС-а: Одобрити наставак студија 

Предлог НИР-а: Одобрити наставак студија 

 

11. Катарина Вулета 27/2013 

Молба за наставак студија у школској 2020/21. години  

Препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 612-00-01346/2020-06 од 

18.09.2020.године  

Министарство препоручује високошколским установама да омогуће да студенти којима је истекао 

рок за завршетак студија у двоструком броју школских година потребних за реализацију 

студијског програма, на лични захтев, продуже студирање по започетом студијском програму, 

условима и правилима студија. 

Предлог Веће ДАС-а: Одобрити наставак студија 

Предлог НИР-а: Одобрити наставак студија 
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12. Ивана Росић 11/2008 

Молба за наставак студија у школској 2020/21. години  

Препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 612-00-01346/2020-06 од 

18.09.2020.године  

Министарство препоручује високошколским установама да омогуће да студенти којима је истекао 

рок за завршетак студија у двоструком броју школских година потребних за реализацију 

студијског програма, на лични захтев, продуже студирање по започетом студијском програму, 

условима и правилима студија. 

Предлог Веће ДАС-а: Одобрити наставак студија 

Предлог НИР-а: Одобрити наставак студија 

 

13. Стеван Јовановић 141/2007 

Молба за наставак студија у школској 2020/21. години  

Препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 612-00-01346/2020-06 од 

18.09.2020.године  

Министарство препоручује високошколским установама да омогуће да студенти којима је истекао 

рок за завршетак студија у двоструком броју школских година потребних за реализацију 

студијског програма, на лични захтев, продуже студирање по започетом студијском програму, 

условима и правилима студија. 

Предлог Веће ДАС-а: Одобрити наставак студија 

Предлог НИР-а: Одобрити наставак студија 

 

14. Александра Бабић 23/2006 

Молба за наставак студија у школској 2020/21. години  

Препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 612-00-01346/2020-06 од 

18.09.2020.године  

Министарство препоручује високошколским установама да омогуће да студенти којима је истекао 

рок за завршетак студија у двоструком броју школских година потребних за реализацију 

студијског програма, на лични захтев, продуже студирање по започетом студијском програму, 

условима и правилима студија. 

Предлог Веће ДАС-а: Одобрити наставак студија 

Предлог НИР-а: Одобрити наставак студија 

 

15. Јована Николић 29/2017 

Молба за наставак студија у школској 2020/21. години  

Препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 612-00-01346/2020-06 од 

18.09.2020.године  

Министарство препоручује високошколским установама да омогуће да студенти којима је истекао 

рок за завршетак студија у двоструком броју школских година потребних за реализацију 

студијског програма, на лични захтев, продуже студирање по започетом студијском програму, 

условима и правилима студија. 

Предлог Веће ДАС-а: Одобрити наставак студија 

Предлог НИР-а: Одобрити наставак студија 
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16. Никола Милашевић 5/2011 

Молба за наставак студија у школској 2020/21. години  

Препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 612-00-01346/2020-06 од 

18.09.2020.године  

Министарство препоручује високошколским установама да омогуће да студенти којима је истекао 

рок за завршетак студија у двоструком броју школских година потребних за реализацију 

студијског програма, на лични захтев, продуже студирање по започетом студијском програму, 

условима и правилима студија. 

Предлог Веће ДАС-а: Одобрити наставак студија 

Предлог НИР-а: Одобрити наставак студија 

 

17. Милица Беговић Цветковић 61/2005 

Молба за наставак студија у школској 2020/21. години  

Препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 612-00-01346/2020-06 од 

18.09.2020.године  

Министарство препоручује високошколским установама да омогуће да студенти којима је истекао 

рок за завршетак студија у двоструком броју школских година потребних за реализацију 

студијског програма, на лични захтев, продуже студирање по започетом студијском програму, 

условима и правилима студија. 

Предлог Веће ДАС-а: Одобрити наставак студија 

Предлог НИР-а: Одобрити наставак студија 

 

18. Зоран Стајић 111/2010 

Молба за наставак студија у школској 2020/21. години  

Препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 612-00-01346/2020-06 од 

18.09.2020.године  

Министарство препоручује високошколским установама да омогуће да студенти којима је истекао 

рок за завршетак студија у двоструком броју школских година потребних за реализацију 

студијског програма, на лични захтев, продуже студирање по започетом студијском програму, 

условима и правилима студија. 

Предлог Веће ДАС-а: Одобрити наставак студија 

Предлог НИР-а: Одобрити наставак студија 

 

 

19. Јелена Радојичић 13/2007 

Молба за наставак студија у школској 2020/21. години  

Препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 612-00-01346/2020-06 од 

18.09.2020.године  

Министарство препоручује високошколским установама да омогуће да студенти којима је истекао 

рок за завршетак студија у двоструком броју школских година потребних за реализацију 

студијског програма, на лични захтев, продуже студирање по започетом студијском програму, 

условима и правилима студија. 

Предлог Веће ДАС-а: Одобрити наставак студија 

Предлог НИР-а: Одобрити наставак студија 

 

20. Горан Баловић 156/2008 

Молба за наставак студија у школској 2020/21. години  

Препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 612-00-01346/2020-06 од 

18.09.2020.године  

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

студијског програма, на лични захтев, продуже студирање по започетом студијском програму, 

условима и правилима студија. 

Предлог Веће ДАС-а: Одобрити наставак студија 

Предлог НИР-а: Одобрити наставак студија 

 

21. Душица Петровић Родић 38/2008 

Молба за наставак студија у школској 2020/21. години  

Препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 612-00-01346/2020-06 од 

18.09.2020.године  

Министарство препоручује високошколским установама да омогуће да студенти којима је истекао 

рок за завршетак студија у двоструком броју школских година потребних за реализацију 

студијског програма, на лични захтев, продуже студирање по започетом студијском програму, 

условима и правилима студија. 

Предлог Веће ДАС-а: Одобрити наставак студија 

Предлог НИР-а: Одобрити наставак студија 

 

22. Милан Пантелић 26/2007 

Молба за наставак студија у школској 2020/21. години  

Препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 612-00-01346/2020-06 од 

18.09.2020.године  

Министарство препоручује високошколским установама да омогуће да студенти којима је истекао 

рок за завршетак студија у двоструком броју школских година потребних за реализацију 

студијског програма, на лични захтев, продуже студирање по започетом студијском програму, 

условима и правилима студија. 

Предлог Веће ДАС-а: Одобрити наставак студија 

Предлог НИР-а: Одобрити наставак студија 

 

23. Марија Карличић 116/2013 

Молба за наставак студија у школској 2020/21. години  

Препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 612-00-01346/2020-06 од 

18.09.2020.године  

Министарство препоручује високошколским установама да омогуће да студенти којима је истекао 

рок за завршетак студија у двоструком броју школских година потребних за реализацију 

студијског програма, на лични захтев, продуже студирање по започетом студијском програму, 

условима и правилима студија. 

Предлог Веће ДАС-а: Одобрити наставак студија 

Предлог НИР-а: Одобрити наставак студија 

 

24. Драган Кнежевић 60/2011 

Молба за наставак студија у школској 2020/21. години  

Препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 612-00-01346/2020-06 од 

18.09.2020.године  

Министарство препоручује високошколским установама да омогуће да студенти којима је истекао 

рок за завршетак студија у двоструком броју школских година потребних за реализацију 

студијског програма, на лични захтев, продуже студирање по започетом студијском програму, 

условима и правилима студија. 

Предлог Веће ДАС-а: Одобрити наставак студија 

Предлог НИР-а: Одобрити наставак студија 
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25. Маријана Стошић 51/2009 

Молба за наставак студија у школској 2020/21. години  

Препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 612-00-01346/2020-06 од 

18.09.2020.године  

Министарство препоручује високошколским установама да омогуће да студенти којима је истекао 

рок за завршетак студија у двоструком броју школских година потребних за реализацију 

студијског програма, на лични захтев, продуже студирање по започетом студијском програму, 

условима и правилима студија. 

Предлог Веће ДАС-а: Одобрити наставак студија 

Предлог НИР-а: Одобрити наставак студија 

 

26. Никола Продановић 104/2011 

Молба за наставак студија у школској 2020/21. години  

Препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 612-00-01346/2020-06 од 

18.09.2020.године  

Министарство препоручује високошколским установама да омогуће да студенти којима је истекао 

рок за завршетак студија у двоструком броју школских година потребних за реализацију 

студијског програма, на лични захтев, продуже студирање по започетом студијском програму, 

условима и правилима студија. 

Предлог Веће ДАС-а: Одобрити наставак студија 

Предлог НИР-а: Одобрити наставак студија 

 

27. Урош Радивојчевић 68/2010 

Молба за наставак студија у школској 2020/21. години  

Препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 612-00-01346/2020-06 од 

18.09.2020.године  

Министарство препоручује високошколским установама да омогуће да студенти којима је истекао 

рок за завршетак студија у двоструком броју школских година потребних за реализацију 

студијског програма, на лични захтев, продуже студирање по започетом студијском програму, 

условима и правилима студија. 

Предлог Веће ДАС-а: Одобрити наставак студија 

Предлог НИР-а: Одобрити наставак студија 

 

28. Миодраг Јоцић 114/2010 

Молба за наставак студија у школској 2020/21. години  

Препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 612-00-01346/2020-06 од 

18.09.2020.године  

Министарство препоручује високошколским установама да омогуће да студенти којима је истекао 

рок за завршетак студија у двоструком броју школских година потребних за реализацију 

студијског програма, на лични захтев, продуже студирање по започетом студијском програму, 

условима и правилима студија. 

Предлог Веће ДАС-а: Одобрити наставак студија 

Предлог НИР-а: Одобрити наставак студија 

 

29. Ивана Јелић 57/2010 

Молба за наставак студија у школској 2020/21. години  

Препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 612-00-01346/2020-06 од 

18.09.2020.године  

Министарство препоручује високошколским установама да омогуће да студенти којима је истекао 

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

условима и правилима студија. 

Предлог Веће ДАС-а: Одобрити наставак студија 

Предлог НИР-а: Одобрити наставак студија 

 

30. Слободан Суботић 141/2011 

Молба за наставак студија у школској 2020/21. години  

Препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 612-00-01346/2020-06 од 

18.09.2020.године  

Министарство препоручује високошколским установама да омогуће да студенти којима је истекао 

рок за завршетак студија у двоструком броју школских година потребних за реализацију 

студијског програма, на лични захтев, продуже студирање по започетом студијском програму, 

условима и правилима студија. 

Предлог Веће ДАС-а: Одобрити наставак студија 

Предлог НИР-а: Одобрити наставак студија 

 

31. Горан Стојановић 191/2009 

Молба за наставак студија у школској 2020/21. години  

Препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 612-00-01346/2020-06 од 

18.09.2020.године  

Министарство препоручује високошколским установама да омогуће да студенти којима је истекао 

рок за завршетак студија у двоструком броју школских година потребних за реализацију 

студијског програма, на лични захтев, продуже студирање по започетом студијском програму, 

условима и правилима студија. 

Предлог Веће ДАС-а: Одобрити наставак студија 

Предлог НИР-а: Одобрити наставак студија 

 

32. Вера Симић 143/2008 

Молба за наставак студија у школској 2020/21. години  

Препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 612-00-01346/2020-06 од 

18.09.2020.године  

Министарство препоручује високошколским установама да омогуће да студенти којима је истекао 

рок за завршетак студија у двоструком броју школских година потребних за реализацију 

студијског програма, на лични захтев, продуже студирање по започетом студијском програму, 

условима и правилима студија. 

Предлог Веће ДАС-а: Одобрити наставак студија 

Предлог НИР-а: Одобрити наставак студија 

 

33. Дејан Илић 50/2009 

Молба за наставак студија у школској 2020/21. години  

Препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 612-00-01346/2020-06 од 

18.09.2020.године  

Министарство препоручује високошколским установама да омогуће да студенти којима је истекао 

рок за завршетак студија у двоструком броју школских година потребних за реализацију 

студијског програма, на лични захтев, продуже студирање по започетом студијском програму, 

условима и правилима студија. 

Предлог Веће ДАС-а: Одобрити наставак студија 

Предлог НИР-а: Одобрити наставак студија 

 



95. седница Наставно-научног већа  

34. Александар Јовановски 135/2011 

Молба за наставак студија у школској 2020/21. години  

Препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 612-00-01346/2020-06 од 

18.09.2020.године  

Министарство препоручује високошколским установама да омогуће да студенти којима је истекао 

рок за завршетак студија у двоструком броју школских година потребних за реализацију 

студијског програма, на лични захтев, продуже студирање по започетом студијском програму, 

условима и правилима студија. 

Предлог Веће ДАС-а: Одобрити наставак студија 

Предлог НИР-а: Одобрити наставак студија 

 

35. Бранислава Драшковић 11/2011 

Молба за наставак студија у школској 2020/21. години  

Препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 612-00-01346/2020-06 од 

18.09.2020.године  

Министарство препоручује високошколским установама да омогуће да студенти којима је истекао 

рок за завршетак студија у двоструком броју школских година потребних за реализацију 

студијског програма, на лични захтев, продуже студирање по започетом студијском програму, 

условима и правилима студија. 

Предлог Веће ДАС-а: Одобрити наставак студија 

Предлог НИР-а: Одобрити наставак студија 

 

36. Сашка Манић 03/2010 

Молба за наставак студија у школској 2020/21. години  

Препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 612-00-01346/2020-06 од 

18.09.2020.године  

Министарство препоручује високошколским установама да омогуће да студенти којима је истекао 

рок за завршетак студија у двоструком броју школских година потребних за реализацију 

студијског програма, на лични захтев, продуже студирање по започетом студијском програму, 

условима и правилима студија. 

Предлог Веће ДАС-а: Одобрити наставак студија 

Предлог НИР-а: Одобрити наставак студија 

 

37. Марија Бићанин Илић 45/2008 

Молба за наставак студија у школској 2020/21. години  

Препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 612-00-01346/2020-06 од 

18.09.2020.године  

Министарство препоручује високошколским установама да омогуће да студенти којима је истекао 

рок за завршетак студија у двоструком броју школских година потребних за реализацију 

студијског програма, на лични захтев, продуже студирање по започетом студијском програму, 

условима и правилима студија. 

Предлог Веће ДАС-а: Одобрити наставак студија 

Предлог НИР-а: Одобрити наставак студија 

 

38. Вељко Андрић 38/2010 

Молба за наставак студија у школској 2020/21. години  

Препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 612-00-01346/2020-06 од 

18.09.2020.године  

Министарство препоручује високошколским установама да омогуће да студенти којима је истекао 

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

условима и правилима студија. 

Предлог Веће ДАС-а: Одобрити наставак студија 

Предлог НИР-а: Одобрити наставак студија 

 

39. Бранко Андрић 39/2010 

Молба за наставак студија у школској 2020/21. години  

Препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 612-00-01346/2020-06 од 

18.09.2020.године  

Министарство препоручује високошколским установама да омогуће да студенти којима је истекао 

рок за завршетак студија у двоструком броју школских година потребних за реализацију 

студијског програма, на лични захтев, продуже студирање по започетом студијском програму, 

условима и правилима студија. 

Предлог Веће ДАС-а: Одобрити наставак студија 

Предлог НИР-а: Одобрити наставак студија 

 

40. Весна Вуловић 108/2011 

Молба за наставак студија у школској 2020/21. години  

Препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 612-00-01346/2020-06 од 

18.09.2020.године  

Министарство препоручује високошколским установама да омогуће да студенти којима је истекао 

рок за завршетак студија у двоструком броју школских година потребних за реализацију 

студијског програма, на лични захтев, продуже студирање по започетом студијском програму, 

условима и правилима студија. 

Предлог Веће ДАС-а: Одобрити наставак студија 

Предлог НИР-а: Одобрити наставак студија 

 

41. Немања Милићевић 105/2011 

Молба за наставак студија у школској 2020/21. години  

Препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 612-00-01346/2020-06 од 

18.09.2020.године  

Министарство препоручује високошколским установама да омогуће да студенти којима је истекао 

рок за завршетак студија у двоструком броју школских година потребних за реализацију 

студијског програма, на лични захтев, продуже студирање по започетом студијском програму, 

условима и правилима студија. 

Предлог Веће ДАС-а: Одобрити наставак студија 

Предлог НИР-а: Одобрити наставак студија 

 

42. Душко Ступар 05/2010 

Молба за наставак студија у школској 2020/21. години  

Препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 612-00-01346/2020-06 од 

18.09.2020.године  

Министарство препоручује високошколским установама да омогуће да студенти којима је истекао 

рок за завршетак студија у двоструком броју школских година потребних за реализацију 

студијског програма, на лични захтев, продуже студирање по започетом студијском програму, 

условима и правилима студија. 

Предлог Веће ДАС-а: Одобрити наставак студија 

Предлог НИР-а: Одобрити наставак студија 
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43. Вук Јоковић 37/2009 

Молба за наставак студија у школској 2020/21. години  

Препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 612-00-01346/2020-06 од 

18.09.2020.године  

Министарство препоручује високошколским установама да омогуће да студенти којима је истекао 

рок за завршетак студија у двоструком броју школских година потребних за реализацију 

студијског програма, на лични захтев, продуже студирање по започетом студијском програму, 

условима и правилима студија. 

Предлог Веће ДАС-а: Одобрити наставак студија 

Предлог НИР-а: Одобрити наставак студија 

 

44. Зорица Савовић 108/2006 

Молба за наставак студија у школској 2020/21. години  

Препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 612-00-01346/2020-06 од 

18.09.2020.године  

Министарство препоручује високошколским установама да омогуће да студенти којима је истекао 

рок за завршетак студија у двоструком броју школских година потребних за реализацију 

студијског програма, на лични захтев, продуже студирање по започетом студијском програму, 

условима и правилима студија. 

Предлог Веће ДАС-а: Одобрити наставак студија 

Предлог НИР-а: Одобрити наставак студија 

 

45. Сања Зорнић 135/2005 

Молба за наставак студија у школској 2020/21. години  

Препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 612-00-01346/2020-06 од 

18.09.2020.године  

Министарство препоручује високошколским установама да омогуће да студенти којима је истекао 

рок за завршетак студија у двоструком броју школских година потребних за реализацију 

студијског програма, на лични захтев, продуже студирање по започетом студијском програму, 

условима и правилима студија. 

Предлог Веће ДАС-а: Одобрити наставак студија 

Предлог НИР-а: Одобрити наставак студија 

 

46. Драгана Терзић Марковић 06/2006 

Молба за наставак студија у школској 2020/21. години  

Препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 612-00-01346/2020-06 од 

18.09.2020.године  

Министарство препоручује високошколским установама да омогуће да студенти којима је истекао 

рок за завршетак студија у двоструком броју школских година потребних за реализацију 

студијског програма, на лични захтев, продуже студирање по започетом студијском програму, 

условима и правилима студија. 

Предлог Веће ДАС-а: Одобрити наставак студија 

Предлог НИР-а: Одобрити наставак студија 

 

47. Дејан Рашић 115/2009 

Молба за наставак студија у школској 2020/21. години  

Препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 612-00-01346/2020-06 од 

18.09.2020.године  

Министарство препоручује високошколским установама да омогуће да студенти којима је истекао 

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

условима и правилима студија. 

Предлог Веће ДАС-а: Одобрити наставак студија 

Предлог НИР-а: Одобрити наставак студија 

 

48. Стеван Матић 77/2010 

Молба за наставак студија у школској 2020/21. години  

Препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 612-00-01346/2020-06 од 

18.09.2020.године  

Министарство препоручује високошколским установама да омогуће да студенти којима је истекао 

рок за завршетак студија у двоструком броју школских година потребних за реализацију 

студијског програма, на лични захтев, продуже студирање по започетом студијском програму, 

условима и правилима студија. 

Предлог Веће ДАС-а: Одобрити наставак студија 

Предлог НИР-а: Одобрити наставак студија 

 

49. Марина Лукетина Шуњка 103/2011 

Молба за наставак студија у школској 2020/21. години  

Препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 612-00-01346/2020-06 од 

18.09.2020.године  

Министарство препоручује високошколским установама да омогуће да студенти којима је истекао 

рок за завршетак студија у двоструком броју школских година потребних за реализацију 

студијског програма, на лични захтев, продуже студирање по започетом студијском програму, 

условима и правилима студија. 

Предлог Веће ДАС-а: Одобрити наставак студија 

Предлог НИР-а: Одобрити наставак студија 

 

50. Жана Поповић 158/2009 

Молба за наставак студија у школској 2020/21. години  

Препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 612-00-01346/2020-06 од 

18.09.2020.године  

Министарство препоручује високошколским установама да омогуће да студенти којима је истекао 

рок за завршетак студија у двоструком броју школских година потребних за реализацију 

студијског програма, на лични захтев, продуже студирање по започетом студијском програму, 

условима и правилима студија. 

Предлог Веће ДАС-а: Одобрити наставак студија 

Предлог НИР-а: Одобрити наставак студија 

51. Иван Јанковић 158/2009 

Молба за наставак студија у школској 2020/21. години  

Препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 612-00-01346/2020-06 од 

18.09.2020.године  

Министарство препоручује високошколским установама да омогуће да студенти којима је истекао 

рок за завршетак студија у двоструком броју школских година потребних за реализацију 

студијског програма, на лични захтев, продуже студирање по започетом студијском програму, 

условима и правилима студија. 

Предлог Веће ДАС-а: Одобрити наставак студија 

Предлог НИР-а: Одобрити наставак студија 

 

52. Марина Марковић 71/2020 

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

18.09.2020.године  

Министарство препоручује високошколским установама да омогуће да студенти којима је истекао 

рок за завршетак студија у двоструком броју школских година потребних за реализацију 

студијског програма, на лични захтев, продуже студирање по започетом студијском програму, 

условима и правилима студија. 

Предлог Веће ДАС-а: Одобрити наставак студија 

Предлог НИР-а: Одобрити наставак студија 

 

53. Томислав Николић 71/2020 

Молба за наставак студија у школској 2020/21. години  

Препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 612-00-01346/2020-06 од 

18.09.2020.године  

Министарство препоручује високошколским установама да омогуће да студенти којима је истекао 

рок за завршетак студија у двоструком броју школских година потребних за реализацију 

студијског програма, на лични захтев, продуже студирање по започетом студијском програму, 

условима и правилима студија. 

Предлог Веће ДАС-а: Одобрити наставак студија 

Предлог НИР-а: Одобрити наставак студија 

 

54. Драгана Попов Илић 75/2020 

Молба за наставак студија у школској 2020/21. години  

Препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 612-00-01346/2020-06 од 

18.09.2020.године  

Министарство препоручује високошколским установама да омогуће да студенти којима је истекао 

рок за завршетак студија у двоструком броју школских година потребних за реализацију 

студијског програма, на лични захтев, продуже студирање по започетом студијском програму, 

условима и правилима студија. 

Предлог Веће ДАС-а: Одобрити наставак студија 

Предлог НИР-а: Одобрити наставак студија 

 

55. Марија Јовичић 49/2007 

Молба за наставак студија у школској 2020/21. години  

Препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 612-00-01346/2020-06 од 

18.09.2020.године  

Министарство препоручује високошколским установама да омогуће да студенти којима је истекао 

рок за завршетак студија у двоструком броју школских година потребних за реализацију 

студијског програма, на лични захтев, продуже студирање по започетом студијском програму, 

условима и правилима студија. 

Предлог Веће ДАС-а: Одобрити наставак студија 

Предлог НИР-а: Одобрити наставак студија 
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2. Продужење рока за израду докторске дисертације 

 

1. Раденко Ивановић  31/2011 

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

„Карактеристике пацијенткиња са дисфункционалним перименопаузалним крварењем“ 

Ментор: Проф. др Слободан Јанковић 

Дана 13.11.2018. године Веће за медицинске науке Универзитета у Крагујевцу дало је сагласност 

на Извештај Комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације.  

Напомена:  

Раденко Ивановић поднео је благовремено молбу дана 09.11.2020.године, пре истека рока.  

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

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

теме. 

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

дисертације али највише још за две године. 

Предлог Веће ДАС-а: Одобрити продужетак за израду и одбрану доктроске дисертације за једну 

годину 

Предлог НИР-а: Одобрити продужетак за израду и одбрану доктроске дисертације за једну годину 

 

 

2. Стеван Јовановић  141/2007 

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

степена старачке немоћи и когнитивних карактеристика са физичким активностима и 

начином исхране особа старијих од 65 година “ 

Ментор: Проф. др Драган Павловић 

Дана 08.11.2017. године Веће за медицинске науке Универзитета у Крагујевцу дало је сагласност 

на Извештај Комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације.  

Напомена:  

Стеван Јовановић поднео је благовремено молбу дана 06.10.2020.године, пре истека рока.  

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

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

теме. 

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

дисертације али највише још за две године. 

Предлог Веће ДАС-а: Одобрити продужетак за израду и одбрану доктроске дисертације за једну 

годину 

Предлог НИР-а: Одобрити продужетак за израду и одбрану доктроске дисертације за једну годину 

 

3. Стеван Матић  77/2010 

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

експерије нестина на пролиферацију и неоангиогенезу у глиобластиома мултиформе “ 

Ментор: Проф. др Сања Миленковић 

Дана 06.12.2017. године Веће за медицинске науке Универзитета у Крагујевцу дало је сагласност 

на Извештај Комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације.  

Напомена:  

Стеван Матић поднео је благовремено молбу дана 12.11.2020.године, пре истека рока.  

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

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

теме. 
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Веће факултета може кандидату, на његов захтев, одобрити продужење рока за одбрану 

дисертације али највише још за две године. 

Предлог Веће ДАС-а: Одобрити продужетак за израду и одбрану доктроске дисертације за једну 

годину 

Предлог НИР-а: Одобрити продужетак за израду и одбрану доктроске дисертације за једну годину 

 

 

4. Жана Поповић 158/2008 

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

терапије агресивне пародонтопатије на ниво интраћелијских ензима у пљувачки“ 

Ментор: Проф. др Радмила Обрадовић 

Дана 20.07.2016. 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. 

Наставно-научно веће Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу одлуком број 01-

9475/3-38 од 04.09.2019. године продужило је рок за израду и одбрану докторске дисертације до 

20.07.2020. године. 

Предлог Веће ДАС-а: Одобрити продужетак за израду и одбрану доктроске дисертације за једну 

годину 

Предлог НИР-а: Одобрити продужетак за израду и одбрану доктроске дисертације за једну годину 
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3. Молба за мировање права и обавеза  на Докторским академским студијама 

 

1. Селмина Нурковић 46/2015 

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

години, због одржавања трудноће. 

Веће ДАС-а: Одобрити мировање права и обавеза у школској 2020/21. години 

Предлог НИР-а: Одобрити мировање права и обавеза у школској 2020/21. години 

 

2. Јелена Берић 46/2011 

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

години, због породиљског одсуства. 

Веће ДАС-а: Одобрити мировање права и обавеза у школској 2020/21. години 

Предлог НИР-а: Одобрити мировање права и обавеза у школској 2020/21. години 

 

3. Јасна Андрић 37/2010 

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

години, због породиљског одсуства. 

Веће ДАС-а: Одобрити мировање права и обавеза у школској 2020/21. години 

Предлог НИР-а: Одобрити мировање права и обавеза у школској 2020/21. години 

 

4. Сања Узелац 15/2013 

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

години, због одржавања трудноће. 

Веће ДАС-а: Одобрити мировање права и обавеза у школској 2020/21. години 

Предлог НИР-а: Одобрити мировање права и обавеза у школској 2020/21. години 

 

5. Сандра Видојевић 61/2010 

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

години, због ВТО. 

Веће ДАС-а: Одобрити мировање права и обавеза у школској 2020/21. години 

Предлог НИР-а: Одобрити мировање права и обавеза у школској 2020/21. години 
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4. Комисија за полагање усменог докторског испита 

 

1. Предлог чланова комисије за полагање усменог докторског испита изборно подручје ИП10- 

Матичне ћелије у биомедицинским наукама: 

 

1. Проф. др Миодраг Стојковић 

2. Проф. др Биљана Љујић 

3. Проф. др Владислав Воларевић 

4. Доц. др Марина Газдић Јанковић 

5. Доц. др Марина Милетић Ковачевић 

 

Резервни чланови: 

1. Проф. др Слободанка Митровић 

2. Доц. др Немања Јовичић 

 

Веће ДАС-а: Усвојити предложену комисију  

Предлог НИР-а: Усвојити предложену комисију 

 

 

 

5. Молба за признање одслушане наставе и положених испита 

 

1. Ирена Томашевић Вукмировић 

Молба за признавање одслушане наставе и положених испита на докторским студијама 

Медицинског факултета у Подгорици Универзитета Црне Горе.  

Предлог катедре Истраживања у биомедицинским наукама:  Признати положен испит 

Предлог катедре Информатичке и статистичке методе у биомедицинским истраживањима: 

Признати положене испите 

Предлог катедре за Експерименталну и клиничку интерну медицину: Условни упис на трећи 

семестар школске 2020/2021. године уз обавезу полагања модулских испита из другог семестра.   

Веће ДАС-а: Усвојити молбу и омогућити упис у трећи семестар школске 2020/21. године  

Предлог НИР-а: Усвојити молбу и омогућити упис у трећи семестар школске 2020/21. године 
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12.2. Специјалистичке и уже специјалистичке студије 

 

 
1. ИЗБОР КОМИСИЈА 

 

1.Предлог комисије за полагање специјалиситичког испита из гране медицине Ортопедска 

хирургија и трауматологија: 

 

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

у Крагујевцу за ужу начну област Хирургија, председник 

2. Доц. др Жељко Степановић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу начну област Хирургија, члан 

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

Крагујевцу за ужу начну област Хирургија, члан 

 

Резервни чланови 

 

1. Проф. др Марко Бумбаширевић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета 

у Београду за ужу начну област Хирургија, резервни члан 

2. Проф. др Драган Савић, ванредни професор Медицинског факултета Универзитета у 

Новом Саду за ужу начну област Хирургија, резервни члан 

3. Проф. др Зоран Башчаревић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у 

Београду за ужу начну област Хирургија, резервни члан 

4. Проф. др Зоран Голубовић, ванредни професор Медицинског факултета Универзитета у 

Нишу за ужу начну област Хирургија, резервни члан 

5. Проф. др Марко Кадија, ванредни професор Медицинског факултета Универзитета у 

Београду за ужу начну област Хирургија, резервни члан    

 

   Предлог већа за специјалистичке студије: усвојити предложену комисију 

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

 

Комисија за признавање специјалистичког стажа из гране медицине Интерна медицина 

специјализанта Стефана Симовића  у следећем саставу: 

 

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

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина – председник комисије 

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

Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина – члан комисије 

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

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина – члан комисије 

је прегледала и проучила захтев и достављену документацију специјализанта Стефана Симовића: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предлог већа за специјалистичке студије: да се у специјалистички стаж признају следеће 

вештине из области Кардиологија за период  у трајању од 4 месеца: 

Предлог комисије за НИР: Признати вештине из области Кардиологије у трајању од 4 месеца 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вештине Гледа Асистира Остало 

Рад, одновсно практична настава у ургентном 

центру (ургентна дијагностика и терапија) 
- - 105 

Рад у ергометријском кабинету (индикације, 

контраиндикације, тумачење резултата) 
- 50 - 

Уградња привременог пејсмејкера 5 5 - 

Принципи континуираног мерења притиска 

(Холтер метода) 
- 10 - 

Обрада болесника у ехокардиографском 

кабинету 
- 50 - 

Конверзија ритма применом ДС шока 

(синхроног и асинхроног) 
5 5 - 

Кардиолошка обрада болесника у сали за 

катетеризацију )инвазивна дијагностика). 

Упознавање са индикацијама, 

контраиндикацијама и методама инвазивне 

дијагностике 

- - 105 
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3. МОЛБЕ СТУДЕНАТА 

 

1. Привремени прекид 

 

1. Немања Животић 

Молба за привремени прекид специјалистичког стажа из гране медицине Пулмологија.  

Шеф катедре: проф. др Зорица Лазић 

Напомена: Општа болница Крушевац поднела је захтев за привремени прекид специјалистичког 

стажа из гране медицине Пулмологија специјализанта Немање Животића почев од 9.11.2020. 

године због радног ангажовања специјализанта у матичној установи. 

Предлог већа за специјалистичке студије: одобрити привремени прекид стажа 

Предлог комисије за НИР: одобрити привремени прекид стажа  

 

 

2. Мировање права и обавеза 

 

1. Ивана Пантић Дробњак 

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

Шеф катедре: проф. др Александра Димитријевић 

Напомена: Ивана Пантић Дробњак поднела је захтев за мировање специјалистичког стажа из 

гране медицине Гинекологија и акушерство почев од 3.11.2020. године због боловања ради 

одржавања трудноће и неге детета. 

Предлог већа за специјалистичке студије: одобрити мировање.  

Предлог комисије за НИР: одобрити мировање 

 

2. Радица Живковић Зарић 

Молба за мировање специјалистичког стажа из гране медицине Клиничка фармакологија.  

Шеф катедре: доц. др Дејана Ружић Зечевић 

Напомена: Радица Живковић Зарић поднела је захтев за мировање специјалистичког стажа из 

гране медицине Клиничка фармакологија почев од 1.11.2020. године због боловања ради 

одржавања трудноће и неге детета. 

Предлог већа за специјалистичке студије: одобрити мировање.  

Предлог комисије за НИР: одобрити мировање 

 

3. Марија Протић 

Молба за мировање специјалистичког стажа из гране медицине Кардиологија.  

Шеф катедре: проф. др Горан Давидовић 

Напомена: Марија Протић поднела је захтев за мировање специјалистичког стажа из гране 

медицине Кардиологија почев од 26.10.2020. године због отвореног боловања. 

Предлог већа за специјалистичке студије: одобрити мировање.   

Предлог комисије за НИР: одобрити мировање 

 

4. Марина Радосављевић 

Молба за мировање специјалистичког стажа из гране медицине Општа медицина.  

Шеф катедре: проф. др Мирјана Веселиновић 

Напомена: Марина Радосављевић поднела је захтев за мировање специјалистичког стажа из гране 

медицине Општа медицина почев од 4.11.2020. године због боловања ради одржавања трудноће и 

неге детета. 

Предлог већа за специјалистичке студије: одобрити мировање.  

Предлог комисије за НИР: одобрити мировање 
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3. Наставак специјалистичког стажа 

 

1. Ивана Николић 

Молба за наставак специјалистичког стажа из гране медицине Клиничка биохемија. 

Шеф катедре: проф. др Иванка Зелен 

Напомена: Ивана Николић поднела је захтев за наставак специјалистичког стажа после одобреног 

мировања, почев од 9.11.2020. године. 

Предлог већа за специјалистичке студије: одобрити наставак стажа.   

Предлог комисије за НИР: одобрити наставак стажа 

 

2. Јелена Јосић 

Молба за наставак специјалистичког стажа из гране медицине Интерна медицина. 

Шеф катедре: проф. др Наташа Здравковић 

Напомена: Јелена Јосић поднела је захтев за наставак специјалистичког стажа после одобреног 

мировања, почев од 16.11.2020. године. 

Предлог већа за специјалистичке студије: одобрити наставак стажа.   

Предлог комисије за НИР: одобрити наставак стажа 

 

3. Ана Васиљевић 

Молба за наставак специјалистичког стажа из гране медицине Физикална медицина. 

Шеф катедре: проф. др Александра Јуришић Шкевин 

Напомена: Ана Васиљевић поднела је захтев за наставак специјалистичког стажа после одобреног 

одлагања почетка стажа, почев од 26.10.2020. године. 

Предлог већа за специјалистичке студије: одобрити наставак стажа.    

Предлог комисије за НИР: одобрити наставак стажа 

 

4. Сања Недељковић 

Молба за наставак студија и продужетак рока за стицање услова за полагање специјалистичког 

испита из гране медицине Стоматолошка протетика. 

Шеф катедре: доц. др Марко Милосављевић 

Напомена: Сања Недељковић поднела је захтев за наставак рока за стицање услова за полагање 

специјалистичког испита из гране медицине Стоматолошка протетика, почев од 1.11.2020. године. 

Предлог већа за специјалистичке студије: одобрити наставак стажа.    

Предлог комисије за НИР: одобрити наставак стажа 

 

 

5. Горан Милетић 

Молба за наставак студија и продужетак рока за стицање услова за полагање ужеспецијалистичког 

испита из гране медицине Кардиологија. 

Шеф катедре: проф. др Горан Давидовић 

Напомена: Горан Милетић поднео је захтев за наставак студија и продужетак рока за стицање 

услова за полагање ужеспецијалистичког испита из гране медицине Кардиологија Специјалистички 

стаж је истекао  3.11.2017. године. Специјализант није положио ниједан од предвиђених 

колоквијума. 

Предлог већа за специјалистичке студије: одобрити продужетак   

Предлог комисије за НИР: одобрити продужетак   
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4. Формирање комисије за признање специјалистичког стажа 

 

1. Романа Суша 

Молба за признавање специјалистичког стажа из гране медицине Интерна медицина. 

Шеф катедре: проф. др Наташа Здравковић 

Напомена: Романа Суша је поднела молбу за признавање специјалистичког стажа из гране 

медицине Интерна медицина у укупном трајању од 6 месеци. 

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

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина, председник  

2.  Проф. др Горан Давидовић, ванредни професор Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу ужу научну област Интерна медицина, члан 

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

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина, члан 

Предлог већа за специјалистичке студије: формирати комисију за признавање стажа 

предложеном саставу 

Предлог комисије за НИР: формирати комисију за признавање стажа предложеном саставу 
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4. УСВАЈАЊЕ НОВИХ ИНФОРМАТОРА ПРЕДМЕТА 

 
1. Ортопедска хирургија и трауматологија (информатор предмета погледајте овде) 

Предлог информатора предмета са новим предлогом комисија за испитивање колоквијума  

Шеф катедре: проф. др Бранко Ристић 

Предлог већа за специјалистичке студије: усвојити предложени информатор предмета 

Предлог комисије за НИР: усвојити предложени информатор предмета 

 

 

2. Инфектологија (информатор предмета погледајте овде) 

Предлог информатора предмета са распоредом предавања за школску 2020/21. годину  

Шеф катедре: проф. др Предраг Чановић 

Предлог већа за специјалистичке студије: усвојити предложени информатор предмета 

Предлог комисије за НИР: усвојити предложени информатор предмета 

 

3. Дерматовенерологија (информатор предмета погледајте овде) 

Предлог информатора предмета са распоредом предавања за школску 2020/21. годину  

Шеф катедре: доц. Др Ана Равић Николић 

Предлог већа за специјалистичке студије: усвојити предложени информатор предмета 

Предлог комисије за НИР: усвојити предложени информатор предмета 

 

 

 

Ortopedska%20hirurgija%20i%20traumatologija.pdf
Infektologija.pdf
Dermatovenerologija%20.pdf
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12.3. МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

 

12.3.1. УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ОЦЕНИ ЗАВРШНОГ (МАСТЕР) РАДА 

 

1 “Фармакоекономски аспекти лечења схизофреније дугоделујућим спороотапајућим препаратима 

у три терапијска модалитета “ 

Кандидат: Татјанa Јовановић 

Предлог Већа МАС: Увојити извештај о оцени завршног (мастер) рада 

Предлог комисије за НИР: Увојити извештај о оцени завршног (мастер) рада 

 

2 “Анализа система пензијског и здравственог осигурања развијених и неразвијених европских 

земаља “ 

Кандидат: Марија Вранеш 

Предлог Већа МАС: Увојити извештај о оцени завршног (мастер) рада 

Предлог комисије за НИР: Увојити извештај о оцени завршног (мастер) рада 

 

3 “Информациони системи за обраду и управљање јединицама дониране крви у овлашћеним 

трансфузијским установама и болничким банкама крви “ 

Кандидат: Весна Либек 

Предлог Већа МАС: Увојити извештај о оцени завршног (мастер) рада 

Предлог комисије за НИР: Увојити извештај о оцени завршног (мастер) рада 

 

4 “Компаративна анализа задовољства корисника здравствене заштите на секундарном нивоу на 

подручју Рашког округа током 2018. и 2019. године “ 

Кандидат: Вање Балшић 

Предлог Већа МАС: Увојити извештај о оцени завршног (мастер) рада 

Предлог комисије за НИР: Увојити извештај о оцени завршног (мастер) рада 

 

 

 

 

 

 
 


