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13.1. ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА У ВЕЗИ СА ДОКТОРСКИМ 

ДИСЕРТАЦИЈАМА 
 

13.1.1. ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ НАУЧНЕ ЗАСНОВАНОСТИ 

ТЕМА ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА 
 

 

1 „Утицај полиморфизма ACE2, IFNL3 и IFNL4 гена на тежину клиничке слике и исход COVID-19“   

Кандидат: Сања Матић 

Изборно подручје: Истраживања у фармацији 

Предлог Комисије Веће ДАС-а: 

1. Проф. др Данијела Тодоровић, ванредни професор Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Генетика, председник  

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

Крагујевцу за ужу научну област Микробиологија и имунологија, члан  

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

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

Предлог Комисије НИР-а:  

1. Проф. др Данијела Тодоровић, ванредни професор Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Генетика, председник  

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

Крагујевцу за ужу научну област Микробиологија и имунологија, члан  

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

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

Предлог НИР-а: Формирати комисију у предложеном саставу.  

 

2 „Ефекти различитих терапијских модалитета на оксидациони статус пацијената са псоријазом“    

Кандидат: Марија Медовић 

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 Ана Равић Николић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу 

за ужу научну област Дерматовенерологија, члан  

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

научну област Медицинска физиологија, члан  

Предлог Комисије НИР-а:  

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

ужу научну област Фармацеутска хемија, председник 

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

за ужу научну област Дерматовенерологија, члан  

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

научну област Медицинска физиологија, члан  

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

ЗАСНОВАНОСТИ ТЕМА ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА И ИМЕНОВАЊЕ 

МЕНТОРА 
 

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

психијатријским поремећајима“ 

Кандидат: Аница Ранковић 

Изборно подручје: Клиничка и експериментална фармакологија 

Комисија:  

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

Крагујевцу за ужу научну област Психијатрија, председник 

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

Београду за уже научне области Фармакологија, Клиничка фармација и токсикологија, члан  

3. Проф. др Марко Фолић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Клиничка фармација, члан  

Увид јавности у извештај од 16.11 до 02.12.2020. године-Није било примедби 

Предложени ментор: 

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

Крагујевцу за уже научне области Фармакологија и токсикологија; Клиничка фармација 
Предлог Веће ДАС-а: Усвојити Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације 

и одредити за менторa проф. др Слободана Јанковића,  редовног професора Факултета 

медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за уже научне области Фармакологија и 

токсикологија; Клиничка фармација 
Предлог НИР-а: Усвојити Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације и 

одредити за менторa проф. др Слободана Јанковића,  редовног професора Факултета 

медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за уже научне области Фармакологија и 

токсикологија; Клиничка фармација 
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13.1.3. ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ И ОДБРАНУ ЗАВРШЕНИХ 

ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА 
 

 

1 „Утицај експресије IL-32 на стварање крвних судова у карциному желуца“   

Кандидат: Младен Павловић 

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 Небојша Арсенијевић, редовни професор Факултета медицинских наука 

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

члан  

3. Доц. др Милан Јовановић, доцент Медицинског факултета Војномедицинске академије 

Универзитета одбране у Београду за ужу научну област Хирургијa, члан   

Предлог НИР-а:  

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

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Хирургија, председник   

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

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

члан  

3. Доц. др Милан Јовановић, доцент Медицинског факултета Војномедицинске академије 

Универзитета одбране у Београду за ужу научну област Хирургијa, члан   

Предлог НИР-а: Формирати комисију у предложеном саставу.  

 
 

2 „Испитивање прогностичке вредности експресије металопротеиназа матрикса 2 и 9 код 

болесника са планоцелуларним карциномом гркљана“   

Кандидат: Дејан Рашић 

Изборно подручје: Онкологија 

Предлог Комисије ДАС-а:  

1. Доц. др  Јасмина Стојановић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област  Оториноларингологија, председник    

2. Доц. др Јелена Сотировић, доцент Медицинског факултета Војномедицинске академије 

Универзитета одбране у Београду за ужу научну област Оториноларингологија, члан  

3. Доц. др Бисерка Вукомановић Ђурђевић, доцент Медицинског факултета Војномедицинске 

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

Предлог НИР-а:  

1. Доц. др  Јасмина Стојановић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област  Оториноларингологија, председник    

2. Доц. др Јелена Сотировић, доцент Медицинског факултета Војномедицинске академије 

Универзитета одбране у Београду за ужу научну област Оториноларингологија, члан  

3. Доц. др Бисерка Вукомановић Ђурђевић, доцент Медицинског факултета Војномедицинске 

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

Предлог НИР-а: Формирати комисију у предложеном саставу.  
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3 „Утицај материјала за денталне испуне апроксималних препарација на параметре оксидативног 

стреса у гингивалној сулкусној течности“   

Кандидат: Ервин Тасо 

Изборно подручје: Клиничка и експериментална хирургија 

Предлог Комисије ДАС-а:  

1. Проф. др Марија Миловановића, ванредни професор Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Микробиологија и имунологија, председник  

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

Крагујевцу за ужу научну област Биохемија, члан  

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

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

Предлог НИР-а:  

1. Проф. др Марија Миловановића, ванредни професор Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Микробиологија и имунологија, председник  

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

Крагујевцу за ужу научну област Биохемија, члан  

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

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

Предлог НИР-а: Формирати комисију у предложеном саставу.  
 

 

4 „Повезаност степена старачке немоћи и когнитивних карактеристика са физичким активностима 

и начином исхране особа старијих од 65 година“   

Кандидат: Стеван Јовановић 

Изборно подручје: Неуронауке 

Предлог Комисије ДАС-а:  

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

Крагујевцу за ужу научну област Психијатрија, председник  

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

Београду за ужу научну област Психијатрија, члан  

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

за ужу научну област Хигијена и екологија, члан  

Предлог НИР-а:  

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

Крагујевцу за ужу научну област Психијатрија, председник  

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

Београду за ужу научну област Психијатрија, члан  

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

за ужу научну област Хигијена и екологија, члан  

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

ЗАВРШЕНИХ ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА 
 

1 „Испитивање утицаја протективних и фактора ризика на синдром изгарања наставника који 

реализују наставу у редовним и школама за интелектуално ометену децу“     

Кандидат: Весна Јовановић 

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

Београду за ужу научну област Психијатрија, члан 

Увид јавности у извештај од: 27.10. до 28.11.2020. године-Није било примедби 

Предлог НИР-а: Усвојити Извештај  
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13.1.5. МОЛБЕ 

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 
 

 

1. Наставак студија 

 

1. Славица Крушић 64/2011 

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: Усвојити молбу и одобрити наставак студија у шк. 2020/2021. години 

Предлог НИР-а: Одобрити наставак студија 

 

2. Дијана Дамњановић 65/2011 

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: Усвојити молбу и одобрити наставак студија у шк. 2020/2021. години 

Предлог НИР-а: Одобрити наставак студија 

 

3. Зоран Ковачевић 2008/27 

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: Усвојити молбу и одобрити наставак студија у шк. 2020/2021. години 

Предлог НИР-а: Одобрити наставак студија 

 

4. Весна Максимовић 2007/101 

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: Усвојити молбу и одобрити наставак студија у шк. 2020/2021. години 

Предлог НИР-а: Одобрити наставак студија 
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2. Молба за мировање права и обавеза  на Докторским академским студијама 

  

1. Злата Рајковић 29/2016 

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

години, због одржавања трудноће. 

Предлог Веће ДАС-а: Усвојити молбу и одобрити мировање права и обавеза у школској 2020/21. 

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

 

2. Неда Симић 33/2017 

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

години, због одржавања трудноће. 

Предлог Веће ДАС-а: Усвојити молбу и одобрити мировање права и обавеза у школској 2020/21. 

Предлог НИР-а: Одобрити мировање права и обавеза у школској 2020/21. години 
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13.2. Специјалистичке и уже специјалистичке студије 

 

13.2.1. ИЗВЕШТАЈ О ПРИЗНАВАЊУ СТАЖА 
 

Комисија за признавање специјалистичког стажа из гране медицине Нуклеарна медицина 

специјализанта Катарине Вулете у следећем саставу: 

 

1. Проф. др Љиљана Мијатовић-Теодоровић, редовни професор Факултета медицинских наука 

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

2. Доц. др Весна Игњатовић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за 

ужу научну област Нуклеарна медицина – члан комисије 

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

Крагујевцу за ужу научну област Нуклеарна медицина – члан комисије 

 

Комисија је прегледала и проучила захтев и достављену документацију специјализанта Катарине 

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

нуклеарне медицине за период у трајању од 6 месеци: 

 

Предлог већа за специјалистичке студије: одобрити признавање стажа 

Предлог комисије за НИР: одобрити признавање стажа 

 

13.2.2. МОЛБЕ СТУДЕНАТА 
 

1. Привремени прекид стажа 

 

1. Зумрета Халитовић 

Шеф катедре: проф. др Јасна Јевђић 

Напомена: Дом здравља Нови Пазар поднео је захтев за привремени прекид специјалистичког 

стажа из гране медицине Ургентна медицина специјализанта Зумрете Халитовић почев од 

1.12.2020. године због радног ангажовања специјализанта у матичној установи. 

Предлог већа за специјалистичке студије: одобрити привремени прекид 

Предлог комисије за НИР: одобрити привремени прекид 

 

 

2. Слободан Лазовић 

Шеф катедре: проф. др Александра Јуришић Шкевин 

Напомена: Специјална болница за рехабилитацију Ивањица поднела је захтев за привремени 

прекид специјалистичког стажа из гране медицине Физикална медицина и рехабилитација 

специјализанта Слободана Лазовића почев од 1.12.2020. године због радног ангажовања 

специјализанта у матичној установи. 

Предлог већа за специјалистичке студије: одобрити привремени прекид 

Предлог комисије за НИР: одобрити привремени прекид 
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3. Желимир Милинковић 

Шеф катедре: проф. др Александра Јуришић Шкевин 

Напомена: Специјална болница за рехабилитацију Ивањица поднела је захтев за привремени 

прекид специјалистичког стажа из гране медицине Физикална медицина и рехабилитација 

специјализанта Желимира Милинковића  почев од 1.12.2020. године због радног ангажовања 

специјализанта у матичној установи. 

Предлог већа за специјалистичке студије: одобрити привремени прекид 

Предлог комисије за НИР: одобрити привремени прекид 

 

4. Вања Радовановић 

Шеф катедре: проф. др Александра Јуришић Шкевин 

Напомена: Специјална болница за Меркур поднела је захтев за привремени прекид 

специјалистичког стажа из гране медицине Физикална медицина и рехабилитација специјализанта 

Вање Радовановић почев од 26.11.2020. године због радног ангажовања специјализанта у матичној 

установи. 

Предлог већа за специјалистичке студије: одобрити привремени прекид 

Предлог комисије за НИР: одобрити привремени прекид 

 

5. Ана Ковачевић 

Шеф катедре: проф. др Јасна Јевђић 

Напомена: Општа болница Горњи Милановац поднела је захтев за привремени прекид 

специјалистичког стажа из гране медицине Анестезиологија, реаниматологија и интензивна 

терапија специјализанта Ане Ковачевић почев од 20.11.2020. године због радног ангажовања 

специјализанта у матичној установи. 

Предлог већа за специјалистичке студије: одобрити привремени прекид 

Предлог комисије за НИР: одобрити привремени прекид 

 

6. Марија Новчић 

Шеф катедре: доц. др Радиша Војиновић 

Напомена: Марија Новчић поднела је захтев за привремени прекид рока за полагање 

специјалистичког испита из гране медицине Радиологија почев од 1.11.2020. године због повећаног 

радног ангажовања у матичној установи. 

Предлог већа за специјалистичке студије: одобрити привремени прекид 

Предлог комисије за НИР: одобрити привремени прекид 

 

7. Никола Младеновић 

Шеф катедре: доц. др Марко Милосављевић 

Напомена: Никола Младеновић поднео је захтев за привремени прекид рока за полагање 

специјалистичког испита из гране медицине Стоматолошка протетика у периоду од 13.11.2020. 

године до 13.12.2020. године због повећаног радног ангажовања у матичној установи. 

Предлог већа за специјалистичке студије: одобрити привремени прекид 

Предлог комисије за НИР: одобрити привремени прекид 
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2. Мировање стажа 

 

1. Бојана Обрадовић 

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

Шеф катедре: проф. др Александра Димитријевић 

Напомена: Бојана Обрадовић поднела је захтев за мировање специјалистичког стажа из гране 

медицине Гинекологија и акушерство почев од 20.11.2020. године због боловања ради одржавања 

трудноће и неге детета. 

Предлог већа за специјалистичке студије: одобрити мировање 

Предлог комисије за НИР: одобрити мировање 

 

2. Муневера Куртановић 

Молба за мировање специјалистичког стажа из гране медицине Интерна медицина.  

Шеф катедре: проф. др Наташа Здравковић 

Напомена: Муневера Куртановић поднела је захтев за мировање специјалистичког стажа из гране 

медицине Интерна медицина почев од 15.12.2020. године због боловања ради одржавања трудноће 

и неге детета. 

Предлог већа за специјалистичке студије: одобрити мировање 

Предлог комисије за НИР: одобрити мировање 

 

3. Наставак стажа 

 

1. Вања Ђорђевић 

Молба за наставак специјалистичког стажа из гране медицине Радиологија. 

Шеф катедре: доц. др Радиша Војиновић 

Напомена: Вања Ђорђевић поднела је захтев за наставак рока за стицање услова за полагање 

специалистичког испита после одобреног мировања, почев од 1.1.2021. године. 

Предлог већа за специјалистичке студије: одобрити наставак стажа 

Предлог комисије за НИР: одобрити наставак стажа 

 

2. Надира Климента 

Молба за наставак специјалистичког стажа из гране медицине Општа медицина. 

Шеф катедре: проф. др Мирјана Веселиновић 

Напомена: Надира Климента поднела је захтев за наставак специјалистичког стажа после 

одобреног мировања, почев од 16.9.2020. године. 

Предлог већа за специјалистичке студије: одобрити наставак стажа 

Предлог комисије за НИР: одобрити наставак стажа 

 

 

3. Бојана Стојановић 

Молба за наставак специјалистичког стажа из гране медицине Имунологија. 

Шеф катедре: проф. др Јелена Пантић 

Напомена: Бојана Стојановић поднела је захтев за наставак специјалистичког стажа после 

одобреног мировања, почев од 1.12.2020. године. 

Предлог већа за специјалистичке студије: одобрити наставак стажа 

Предлог комисије за НИР: одобрити наставак стажа 
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4. Продужетак  

1. Иван Вучићевић 

Молба за продужетак рока за стицање услова за полагање специјалистичког испита из гране 

медицине Спортска медицина. 

Шеф катедре: проф. др Владимир Јаковљевић 

Напомена: Иван Вучићевић поднео је захтев за наставак студија и продужетак рока за стицање 

услова за полагање специјалистичког испита из гране медицине Спортска медицина. Рок за 

стицање услова је истекао  10.12.2020. године. Специјализант није положио ниједан од 

предвиђених колоквијума. 

Предлог већа за специјалистичке студије: одобрити продужетак рока за стицање услова уз 

прописану новчану накнаду 

Предлог комисије за НИР: одобрити продужетак рока за стицање услова уз прописану новчану 

накнаду 

 

2. Данило Парежанин 

Молба за продужетак рока за стицање услова за полагање специјалистичког испита из гране 

медицине Пародонтологија и орална медицине. 

Шеф катедре: доц. др Марко Милосављевић 

Напомена: Данило Парежанин поднео је захтев за наставак студија и продужетак рока за стицање 

услова за полагање специјалистичког испита из гране медицине Пародонтологија и орална 

медицине. Рок за стицање услова је истекао  15.5. 2020. године.  

Предлог већа за специјалистичке студије: одобрити продужетак рока за стицање услова уз 

прописану новчану накнаду 

Предлог комисије за НИР: одобрити продужетак рока за стицање услова уз прописану новчану 

накнаду 

 

 

3. Марко Илић 

Молба за продужетак рока за стицање услова за полагање специјалистичког испита из гране 

медицине Орална хирургија. 

Шеф катедре: доц. др Марко Милосављевић 

Напомена: Марко Илић поднео је захтев за наставак студија и продужетак рока за стицање услова 

за полагање специјалистичког испита из гране медицине Орална хирургија. Рок за стицање услова 

је истекао 31.12. 2020. године.  

Предлог већа за специјалистичке студије: одобрити продужетак рока за стицање услова уз 

прописану новчану накнаду 

Предлог комисије за НИР: одобрити продужетак рока за стицање услова уз прописану новчану 

накнаду 

 

4. Никола Срећковић 

Молба за продужетак рока за стицање услова за полагање специјалистичког испита из гране 

медицине Стоматолошка протетика. 

Шеф катедре: доц. др Марко Милосављевић 

Напомена: Никола Срећковић поднео је захтев за наставак студија и продужетак рока за стицање 

услова за полагање специјалистичког испита из гране медицине Орална хирургија. Рок за стицање 

услова је истекао 21.10. 2020. године.  

Предлог већа за специјалистичке студије: одобрити продужетак рока за стицање услова уз 

прописану новчану накнаду 

Предлог комисије за НИР: одобрити продужетак рока за стицање услова уз прописану новчану 

накнаду 
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13.2.3. УСВАЈАЊЕ НОВИХ ИНФОРМАТОРА ПРЕДМЕТА 
 

1. Имунологија 

Предлог информатора предмета са предлогом нових комисија за испитивање колоквијума  

Шеф катедре: проф. др Јелена Пантић 

Предлог већа за специјалистичке студије: усвојити предложени информатор предмета 

Предлог комисије за НИР: усвојити предложени информатор предмета 

 

2. Физикална медицина и рехабилитација 

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

Шеф катедре: проф. др Александра Јуришић Шкевин 

Предлог већа за специјалистичке студије: усвојити предложени информатор предмета 

Предлог комисије за НИР: усвојити предложени информатор предмета 
 


