ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
Са 76. седнице Наставно-научног већа (у даљем тексту ННВ) Факултета
медицинских наука у Крагујевцу одржане дана 28. 11. 2018. године у 13,30
часова у Амфитеатру Факултета.
Седници је присуствовало 93 члана ННВ.
ДНЕВНИ РЕД
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

7.
8.

Верификација мандата члановима Већа
Усвајање извода из записника са претходне седнице
Одлука о избору чланова Савета из реда наставног особља
Одлуке у вези са постдипломским студијама
Одлуке о усвајању извештаја и утврђивању предлога за избор:
5.1. наставника у звању редовног или ванредног професора за ужу научну
област Фармакологија и токсикологија
5.2. наставника у звању редовног или ванредног професора за ужу научну
област Неурологија
5.3. наставника у звању ванредног професора за ужу научну област Интерна
медицина
5.4. наставника у звању ванредног професора за ужу научну област
Педијатрија
Одлуке о избору:
6.1. сарадника у звању асистента за ужу научну област Фармацеутска
технологија
Одлука о избору у звање истраживач-приправник за уже научне области:
7.1. Ортопедија вилица
7.2. Болести зуба и ендодонција
6.3. наставника у звању доцента за ужу научну област Интерна медицина
6.4. наставника у звању доцента за ужу научну област Медицинска физика
6.5. наставника у звању доцента за ужу научну област Медицинска физика
Одлука о формирању Комисије за припремање извештаја за избор:
7.1. сарадника у звању асистента за ужу научну област Физичка хемија
Одлуке о избору у истраживачка звања
9.
Одлуке о утврђивању предлога састава Комисије за припремање
Извештаја за избор:
9.1. наставника у звању редовног или ванредног професора за ужу научну
област Интерна медицина
9.2. наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну
област Интерна медицина
9.3. наставника у звању доцента за ужу научну област Фармакологија и
токсикологија
9.4. наставника у звању доцента за ужу научну област
Оториноларингологија
9.5. наставника у звању доцента за ужу научну област Анатомија
9.6 наставника у звању доцента за ужу научну област Хирургија
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10. Одлука о формирању Комисије за припремање извештаја за избор:
10.1 сарадника у звању асистента за ужу научну област Клиничка
фармација
10.2 сарадника у звању асистента за ужу научну област Патолошка
физиологија
10.3. сарадника у звању асистента за ужу научну област Патолошка
физиологија
11. Одлука о формирању Комисије за припремање извештаја за избор:
11.1. сарадника у звању асистента са докторатом за ужу научну област
Педијатрија
12. Одлука о промени састава Комисије за избор у звање научни сарадник
13. Одлука о формирању Дисциплинске комисије за студенте
14. Одлука о промени састава Етичке комисије
15. Одлука о давању сагласности пензионисаним наставницима за извођење
наставе
ННВ је са једногласно усвојило дневни ред како гласи у позиву.
ТАЧКА 1.
Верификација мандата члановима Већа
ННВ је једногласно верификовало мандате новим члановима Већа
доц. др Марини Газдић и доц. др Биљани Поповској Јовичић.
ТАЧКА 2.
Усвајање извода из записника са претходне седнице
ННВ је једногласно усвојило извод из записника са претходне седнице.
ТАЧКА 3.
Одлука о избору чланова Савета из реда наставног особља
Декан проф. др Владимир Јаковљевић упознао је присутне са предлогом састава
Комисије за спровођење избора:
1. проф. др Небојша Здравковић, председник
2. проф. др Душан Ђурић, члан
3. доц. др Невена Јеремић, члан
ННВ је једногласно донело Одлуку о формирању Комисије у предложеном
саставу.
Од стране чланова ННВ-а су за чланове Савета из реда наставног особља
предложени следећи кандидати:
проф. др Гордана Радић, доц. др Оливера Миловановић, проф. др Небојша
Анђелковић, доц. др Марина Томовић, проф. др Јасна Јевђић,
проф. др Владимир Ристић, доц. др Мирјана Веселиновић, Милош Папић сарадник у настави, проф. др Весна Грбовић, проф. др Сања Коцић,
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проф. др Драган Миловановић, доц. др Владимир Живковић, проф. др Мирко
Росић, доц. др Александар Матић, доц. др Милица Поповић, доц. др Срђан
Стефановић, проф. др Гордана Тончев, проф. др Предраг Ђурђевић,
проф. др Марија Миловановић и проф. др Дејан Баскић.
Председник Комисије за избор чланова Савета из реда наставног особља
проф. др Небојша Здравковић констатовао је да је Комисија утврдила предлоге
и да се може приступити гласању за избор, као и да право гласа има 95
присутних чланова ННВ-а укључујући два нова члана којима су на текућој
седници верификовани мандати.
Проф. др Слободан Милисављевић рекао је да предлаже доц. др Срђана
Стефановића за члана Комисије за избор чланова Савета из реда наставног
особља и изнео је замерку што председник наведене комисије није завршио
медицински факултет.
Декан проф. др Владимир Јаковљевић рекао је да је процедура избора наведене
Комисије завршена и да није могуће накнадно предлагати њене чланове, као и
да сви чланови ННВ-а равноправно учествују у његовом раду без обзира на то
који су факултет завршили.
Након гласања председник Комисије за избор чланова Савета из реда наставног
особља проф. др Небојша Здравковић саопштио је следеће резултате гласања:
проф. др Оливера Миловановић добила је 79 гласова ННВ-а, проф. др Гордана
Радић добила је 78 гласова ННВ-а, доц. др Александар Матић добио је 69
гласова ННВ-а, доц. др Владимир Живковић добио је 67 гласова ННВ-а,
доц. др Мирјана Веселиновић добила је 66 гласова ННВ-а, проф. др Небојша
Анђелковић добио је 65 гласова ННВ-а, доц. др Марина Томовић добила је 62
гласа ННВ-а, проф. др Весна Грбовић добила је 60 гласова ННВ-а, Милош
Папић, сарадник у настави добио је 56 гласова ННВ-а, доц. др Милица Поповић
добила је 54 гласа ННв-а, проф. др Мирко Росић добио је 23 гласа ННВ-а, проф.
др Драган Миловановић добио је 22 гласа ННВ-а, проф. др Сања Коцић добила
је 21 глас ННВ-а, проф. др Владимир Ристић добио је 19 гласова ННВ-а, проф.
др Предраг Ђурђевић добио је 19 гласова ННВ-а, проф. др Гордана Тончев
добила је 18 гласова ННВ-а, проф. др Дејан Баскић добио је 16 гласова ННВ-а,
проф. др Јасна Јевђић добила је 15 гласова ННВ-а, проф. др Марија
Миловановић добила је 15 гласова ННВ-а и доц. др Срђан Стефановић добио је
14 гласова ННВ-а и констатовано је да је за чланове Савета из реда наставног
особља изабрано првих десет наведених кандидата са највише гласова ННВ-а.
ТАЧКА 4.
ОДЛУКЕ У ВЕЗИ СА ПОСТДИПЛОМСКИМ СТУДИЈАМА

I
ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА У ВЕЗИ СА ДОКТОРСКИМ
ДИСЕРТАЦИЈАМА
А. ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ НАУЧНЕ ЗАСНОВАНОСТИ
ТЕМА ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА
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1 „Ефекти директних оралних антикоагуланаса на глобалну хемостазу код пацијената
са атријалном фибрилацијом “
Кандидат: Аница Петковић
Изборно подручје: Експериментална и примењена физиологија са спортском
медицином
Предлог Комисије:
1. Проф. др Марко Фолић, ванредни професор Факултета медицинских наука
Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Клиничка фармација, председник
2. Проф. др Милоје Томашевић, ванредни професор Факултета медицинских наука
Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина, члан
3. Проф. др Слободан Обрадовић, редовни професор Медицинског факултета
Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду за ужу научну област
Интерна медицина, члан
Предлог Веће ДАС-а: Формирати комисију у предложеном саставу.
Предлог НИР-а: Формирати комисију у предложеном саставу.

ННВ је једногласно донело Одлуку о формирању Комисије у предложеном
саставу.
2 „Функционално испитивање концентрата тромбоцита припремљених из „buffy-coat“a“
Кандидат: Небојша Вацић
Изборно подручје: Експериментална и примењена физиологија са спортском
медицином
Предлог Комисије:
1. Проф. др Владимир Јаковљевић, редовни професор Факултета медицинских наука
Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Физиологија, председник
2. Доц. др Светлана Ђукић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у
Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицна, члан
3. Доц. др Миодраг Вучић, доцент Медицинског факултета Универзитета у Нишу за
ужу научну област Интерна медицина-хематологија, члан
Предлог Веће ДАС-а: Формирати комисију у предложеном саставу.
Предлог НИР-а: Формирати комисију у предложеном саставу.

ННВ је једногласно донело Одлуку о формирању Комисије у предложеном
саставу.
3 „Утицај исхране обогаћене омега-3 масним киселинама на инциденцу и развој
транзиторно-исхемијског атака и смањење васкуларног ризика у секундарној
превенцији“
Кандидат: Тамара Рудић
Изборно подручје: Клиничка и експериментална фармакологија
Предлог Комисије:
1. Проф. др Драган Миловановић, редовни професор Факултета медицинских наука
Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Фармакологија и токсикологија,
председник
2. Проф. др Гордана Тончев, ванредни професор Факултета медицинских наука
Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Неурологија, члан
3. Проф. др Ранко Шкрбић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета
у Бањој Луци за ужу научну област Фармакологија и токсикологија, члан
Предлог Веће ДАС-а: Формирати комисију у предложеном саставу.
Предлог НИР-а: Формирати комисију у предложеном саставу.

ННВ је једногласно донело Одлуку о формирању Комисије у предложеном
саставу.
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4 „Ефекат терапије континуираним позитивним притиском ваздуха на депресивне
поремећаје и квалитет живота код пацијената са опструктивном sleep apneom“
Кандидат: Романа Суша
Изборно подручје: Експериментална и клиничка интерна медицина
Предлог Комисије:
1. Проф. др Марина Петровић, редовни професор Факултета медицинских наука
Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина, председник
2. Проф. др Владимир Јањић, ванредни професор Факултета медицинских наука
Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Психијатрија, члан
3. Доц. др Миодраг Вукчевић, доцент Медицинског факултета Универзитета у
Београду за ужу научну област Интерна медицина, члан
Предлог Веће ДАС-а: Формирати комисију у предложеном саставу.
Предлог НИР-а: Формирати комисију у предложеном саставу.

ННВ је једногласно донело Одлуку о формирању Комисије у предложеном
саставу.

5 „Утицај шећерне болести на појаву тромбозе стента код пацијената код којих су
имплантирани стентови прве генерације обложени леком“
Кандидат: Маја Стојановић
Изборно подручје: Експериментална и клиничка интерна медицина
Предлог Комисије:
1. Проф. др Горан Давидовић, ванредни професор Факултета медицинских наука
Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина, председник
2. Проф. др Зоран Хајдуковић, ванредни професор Медицинског факултета
Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду за ужу научну област
Интерна медицина, члан
3. Проф. др Марко Фолић, ванредни професор Факултета медицинских наука
Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Клиничка фармација, члан
Предлог Веће ДАС-а: Формирати комисију у предложеном саставу.
Предлог НИР-а: Формирати комисију у предложеном саставу.
ННВ је предложило да се Комисија прошири са следећим члановима:
Проф. др Владимир Милорадовић, редовни професор Факултета медицинских

наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина, члан
Проф. др Милан Мијаиловић, ванредни професор Факултета медицинских наука
Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Радиологија, члан

ННВ је једногласно донело Одлуку о формирању Комисије у проширеном
саставу.
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Б. УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ НАУЧНЕ
ЗАСНОВАНОСТИ ТЕМА ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА И
ИМЕНОВАЊЕ МЕНТОРА
1 „Учесталост Lactobacillus spp. G. vaginalis и A. vaginаe у узорцима вагиналног
секрета код жена са бактеријском вагинозом“
Кандидат: Неџиб Нумановић
Изборно подручје: Хумана репродукција и развој
Комисија:
1. Доц. др Немања Јовичић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у
Крагујевцу за ужу научну област Хистологија и ембриологија, председник
2. Проф. др Владислав Воларевић, ванредни професор Факултета медицинских наука
Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Микробиологија и имунологија, члан
3. Проф. др Ана Митровић Јовановић, ванредни професор Медицинског факултета
Универзитета у Београду за ужу научну област Гинекологија и акушерство, члан
Предложен ментор: Проф. др Александар Живановић, редовни професор Факултета
медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Гинекологија и
акушерство
Увид јавности у извештај од: 15.10.2018. до 01.11.2018.г. није било примедби.
Предлог Веће ДАС-а: Усвојити Извештај о оцени научне заснованости теме докторске
дисертације и именовати проф. др Александра Живановића, редовног професора
Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област
Гинекологија и акушерство.
Предлог НИР-а: Усвојити Извештај о оцени научне заснованости теме докторске
дисертације и именовати проф. др Александра Живановића, редовног професора
Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област
Гинекологија и акушерство.

ННВ је једногласно донело Одлуку о усвајању извештаја комисије и да се за
ментора именује проф. др Александар Живановић, редовни професор Факултета
медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Гинекологија и
акушерство.

2 „Испитивање фактора који утичу на успех комбинованог хируршког лечења и
загрејане интраперитонеалне хемиотерапије код пацијенткиња са карцинозом
перитoнеума оваријалног порекла“
Кандидат: Милан Коцић
Изборно подручје: Клиничка и експериментална хирургија
Комисија:
1. Проф. др Драгче Радовановић, ванредни професор Факултета медицинских наука
Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Хирургија, председник
2. Проф. др Јанко Ђурић, редовни професор Факултета медицинских наука
Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Гинекологија и акушерство, члан
3. Проф. др Радан Џодић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у
Београду за ужу научну област хирургија и анестезиологија, члан
Увид јавности у извештај од: 31.10.2018. до 17.11.2018.г. није било примедби.
Предложени ментор:
1. Проф. др Срђан Нинковић, ванредни професор Факултета медицинских наука
Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Хирургија

6

Предлог Веће ДАС-а: Усвојити Извештај о оцени научне заснованости теме докторске
дисертације и именовати проф. др Срђана Нинковића, ванредног професора
Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област
Хирургија.
Предлог НИР-а: Усвојити Извештај о оцени научне заснованости теме докторске
дисертације и именовати проф. др Срђана Нинковића, ванредног професора
Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област
Хирургија.

ННВ је једногласно донело Одлуку о усвајању извештаја комисије и да се за
ментора именује проф. др Срђан Нинковић, ванредни професор Факултета
медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Хирургија.

В. ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ И ОДБРАНУ ЗАВРШЕНИХ
ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА

1 „Бихевиорални ефекти дуготрајне примене дијететских протокола са повећаним
садржајем метионина и недостатком фолата, пиридоксина и кобаламина код пацова“
Кандидат: Наташа Мијаиловић
Изборно подручје: Клиничка и експериментална фармакологија
Предлог Комисије:
1. Проф др Владимир Јаковљевић, редовни професор Факултета медицинских наука
Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Физиологија, председник
2. Проф. др Душан Митровић, редовни професор Медицинског факултета
Универзитета у Београду за ужу научну област Физиологија, члан
3. Доц. др Драгица Селаковић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у
Крагујевцу за ужу научну област Физиологија, члан
4. Доц. др Владимир Михаиловић, доцент Природно- математичког факултета
Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Биохемија, члан
5. Доц. др Јанко Самарџић, доцент Медицинског факултета Универзитета у Београду
за ужу научну област Фармакологија и токсикологија, члан
Извештај члана КПП-а Универзитета у Крагујевцу о плагијаризму: Упутити у
даљу процедуру
Предлог Веће ДАС-а: Формирати комисију у предложеном саставу.
Предлог НИР-а: Формирати комисију у предложеном саставу.

ННВ је једногласно донело Одлуку о формирању Комисије у предложеном
саставу.
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2 „Анализа разлика у клиничком току и исходу оперативног лечења пацијената
оболелих услед лумбалне дискус херније након стандардне и микродискектомије“
Кандидат: Војин Ковачевић
Изборно подручје: Клиничка и експериментална хирургија
Предлог Комисије:
1. Проф. др Петар Вулековић, редовни професор Медицинског факултета
Универзитета у Новом Саду за ужу научну област Неурохирургија, председник
2. Доц. др Катарина Илић-Парезановић, доцент Факултета медицинских наука
Универзитета у Крагујевцу за ужу научну области Физикална медицина и
рехабилитација, члан
3. Доц. др Александар Матић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у
Крагујевцу за ужу научну области Хирургија, члан
Извештај члана КПП-а Универзитета у Крагујевцу о плагијаризму: Упутити у
даљу процедуру
Предлог Веће ДАС-а: Формирати комисију у предложеном саставу.
Предлог НИР-а: Формирати комисију у предложеном саставу.

ННВ је једногласно донело Одлуку о формирању Комисије у предложеном
саставу.
3 „Удруженост полиморфизама гена за интерлеукинe 2 и 6, CD14 и глутатион
трансферазу S са клиничким карактеристикама, резултатима лечења и прогнозом
oболелих oд дифузнoг B лимфомa великих ћелија“
Кандидат: Лавиника Атанасковић
Изборно подручје: Онкологија
Предлог Комисије:
1. Проф. др Наташа Ђорђевић, ванредни професор Факултета медицинских наука
Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Фармакологија и токсикологија,
председник
2. Проф. др Слободан Марјановић, ванредни професор Медицинског факултета
Војномедицннске академије Универзитета одбране у Београду за ужу научну област
Интерна медицина, члан
3. Проф. др Иван Јовановић, ванредни професор Факултета медицинских наука
Универзитета у Крагујевцу за уже научне области Микробиологија и имунологија;
Онкологија, члан
4. Доц. др Светлана Ђукић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у
Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина, члан
5. НС Бојана Цикота-Алексић, научни сарадник Војномедицннске академије у
Београду, Институт за медицинска истраживања, за ужу научну област медицинских
наука-хумана генетика, члан
Извештај члана КПП-а Универзитета у Крагујевцу о плагијаризму: Упутити у
даљу процедуру
Предлог Веће ДАС-а: Формирати комисију у предложеном саставу.
Предлог НИР-а: Формирати комисију у предложеном саставу.

ННВ је једногласно донело Одлуку о формирању Комисије у предложеном
саставу.
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4 „Дијагностичке перформансе и економски аспекти тестова за детекцију Chlamydia-e
trachomatis“
Кандидат: Јелена Тошић Пајић
Изборно подручје: Хумана репродукција и развој
Предлог Комисије:
1 Проф. др Марина Костић, ванредни професор Факултета медицинских наука
Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Фармакологија и токсикологија,
председник
2. Проф. др Бранислава Коцић, редовни професор Медицинског факултета
Универзитета у Нишу, за ужу научну област Микробиологија и имунологија, члан
3. Проф. др Горан Бабић, ванредни професор Факултета медицинских наука
Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Гинекологија и акушерство, члан
Извештај члана КПП-а Универзитета у Крагујевцу о плагијаризму: Упутити у
даљу процедуру
Предлог Веће ДАС-а: Формирати комисију у предложеном саставу.
Предлог НИР-а: Формирати комисију у предложеном саставу.

ННВ је једногласно донело Одлуку о формирању Комисије у предложеном
саставу.

Г. УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ И ОДБРАНУ
ЗАВРШЕНИХ ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА

1 „Утицај хипербаричне оксигенотерапије на регулацију оксидативне хомеостазе
и лечење болесника са системским еритемским лупусом“
Кандидат: Mилорад Рабреновић
Изборно подручје: Експериментална и клиничка интерна медицина
Комисија:
1. Проф. др Александра Томић-Лучић, ванредни професор Факултета медицинских
наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина, председник
2. Проф. др Милан Петронијевић, редовни професор Медицинског факултета
Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду за ужу научну област
Интерна медицина, члан
3. Доц. др Мирјана Веселиновић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета
у Крагујeвцу за ужу научну област Интерна медицина, члан
Увид јавности у извештај од: 11.10.2018. до 12.11.2018.г. није било примедби.
Предлог НИР-а: Усвојити извештај.

ННВ је једногласно донело Одлуку о усвајању извештаја Комисије.
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2 „Јавноздравствени значај безбедности хране у односу на знање, ставове и понашања
запослених у угоститељским објектима“
Кандидат: Снежана Барјактаровић Лабовић
Изборно подручје: Превентивна медицина
Комисија:
1. Проф. др Жељко Мијаиловић, ванредни професор Факултета медицинских наука
Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Инфективне болести
2. Проф. др Горица Сбутегa Милошевић, редовни професор Медицинског факултета
Универзитета у Београду за ужу научну област Хигијена и медицинска екологија, члан
3. Проф. др Маја Николић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета
у Нишу за ужу научну област Хигијена и медицинска екологија, члан
Увид јавности у извештај од: 15.10.2018. до 16.11.2018.г. није било примедби.
Предлог НИР-а: Усвојити извештај.

ННВ је једногласно донело Одлуку о усвајању извештаја Комисије.

3 „Валидација нове микроскопске методе у дијагностици бактеријских вагиноза
применом PCR и real-time PCR“
Кандидат: Снежана Матић
Изборно подручје: Имунологија, инфекција и инфламација
Комисија:
1. Проф. др Маја Ћупић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у
Београду за ужу научну област Микробиологија и имунологија, председник
2. Проф. др Александра Димитријевић, ванредни професор Факултета медицинских
наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Гинекологија и акушерство,
члан
3. Доц. др Биљана Љујић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у
Крагујевцу за ужу научну област Генетика, члан
Увид јавности у извештај од: 15.10.2018. до 16.11.2018.г. није било примедби.
Предлог НИР-а: Усвојити извештај.

Проф. др Небојша Арсенијевић изнео је низ замерки на рад Комисије за
претходна питања Универзитета у Крагујевцу.
Након дискусије ННВ је са 90 гласова за и 5 уздржаних гласова донело Одлуку
о усвајању извештаја Комисије.
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МОЛБЕ И ЗАХТЕВИ
МОЛБЕ
ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
1. Продужење рока за израду докторске дисертације
1. Драгана Терзић Марковић
Молба за продужетак рока за израду и одбрану докторске дисертације под насловом
„Утицај балнеофизикалне терапије на функционалну способност, квалитет
живота и трошкове лечења болесника са хроничним лумбалним синдромом “
Ментор: Проф. др Сандра Живановић
Дана 28.10.2015. године Стручно веће за медицинске науке Универзитета у Крагујевцу
дало је сагласност на Извештај Комисије за оцену научне заснованости теме докторске
дисертације.
Напомена:
Драгана Терзић Марковић поднела је благовремено молбу дана 28.09.2018.године, пре
истека рока.
Предлог Веће ДАС-а: Усвојити молбу и одобрити продужетак рока за годину дана
Предлог Комисије за НИР: Усвојити молбу и одобрити продужетак рока за годину
дана
ННВ је једногласно донело Одлуку да се Драгани Терзић Марковић одобри продужетак
рока за израду и одбрану докторске дисертације у периоду од годину дана.
2. Мировање права и обавеза
1. Јелена Милошевић Стевановић
Молба за статус мировања на Докторских академских студија у школској 2018/19.
години због одржавања трудноће.
Изборно подручје: Експериментална и примењена физиологија са спортском
медицином
Прилог: Извештај лекара специјалисте. Труднички картон
Предлог Веће ДАС-а: Усвојити молбу и одобрити мировање права и обавеза у
школској 2018/19. години.
Предлог Комисије за НИР: Усвојити молбу и одобрити мировање права и обавеза у
школској 2018/19. години
ННВ је једногласно донело Одлуку да се Јелени Милошевић Стевановић одобри
мировање права и обавеза у школској 2018/19 години.
2. Сенка Симоновић
Молба за статус мировања за школску 2018/19. годину, због одржавања трудноће
Прилог: Потврда о наступању привремене спречености за рад од 22.08.2018.године.
Извештај лекара специјалисте.
Изборно подручје: Експериментална и примењена физиологија са спортском
медицином
Предлог Веће ДАС-а: Усвојити молбу и одобрити мировање права и обавеза у
школској 2018/19. години.
Предлог Комисије за НИР: Усвојити молбу и одобрити мировање права и обавеза у
школској 2018/19. години
ННВ је једногласно донело Одлуку да се Сенки Симоновић одобри мировање права и
обавеза у школској 2018/19 години.
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3. Миљана Аксић
Молба за статус мировања на Докторским академским студијама за школску 2018/19.
годину због здравствених и финансијских проблема
Изборно подручје: Истраживања у фармацији
Прилог: Извештај лекара специјалисте
Предлог Веће ДАС-а: Усвојити молбу и одобрити мировање права и обавеза у
школској 2018/19. години.
Предлог Комисије за НИР: Усвојити молбу и одобрити мировање права и обавеза у
школској 2018/19. години
ННВ је једногласно донело Одлуку да се Миљани Аксић одобри мировање права и
обавеза у школској 2018/19 години.
4. Јасна Андрић
Молба за статус мировања на Докторским академским студијама у школској 2018/19.
години због коришћења породиљског одсуства и одсуства ради неге детета
Прилог: Извештај лекара специјалисте
Изборно подручје: Експериментална и клиника интерна медицина
Предлог Веће ДАС-а: Усвојити молбу и одобрити мировање права и обавеза у
школској 2018/19. години.
Предлог Комисије за НИР: Усвојити молбу и одобрити мировање права и обавеза у
школској 2018/19. години
ННВ је једногласно донело Одлуку да се Јасни Андрић одобри мировање права и
обавеза у школској 2018/19 години.
5. Весна Вуловић
Молба за статус мировања на Докторским академским студијама у школској 2018/19.
години због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета
Прилог: Потврда о наступању привремене спречености за рад од 22.08.2018.године.
Извештај лекара специјалисте.
Изборно подручје: Превентивна медицина
Предлог Веће ДАС-а: Усвојити молбу и одобрити мировање права и обавеза у
школској 2018/19. години.
Предлог Комисије за НИР: Усвојити молбу и одобрити мировање права и обавеза у
школској 2018/19. години
ННВ је једногласно донело Одлуку да се Весни Вуловић одобри мировање права и
обавеза у школској 2018/19 години.
6. Сара Петровић
Молба за статус мировања на Докторским академским студијама за школску 2018/19.
годину због коришћења породиљског боловања
Изборно подручје: Имунологија, инфекција и инфламација
Прилог: Решење Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу о
коришћењу породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета.
Предлог Веће ДАС-а: Усвојити молбу и одобрити мировање права и обавеза у
школској 2018/19. години
Предлог Комисије за НИР: Усвојити молбу и одобрити мировање права и обавеза у
школској 2018/19. години
ННВ је једногласно донело Одлуку да се Сари Петровић одобри мировање права и
обавеза у школској 2018/19 години.
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7. Селмина Нурковић
Молба за статус мировања на Докторским академским студијама у школској 2018/19.
години због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета
Прилог: Извод из матичне књиге рођених.
Изборно подручје: Неуронауке
Предлог Веће ДАС-а: Усвојити молбу и одобрити мировање права и обавеза у
школској 2018/19. години
Предлог Комисије за НИР: Усвојити молбу и одобрити мировање права и обавеза у
школској 2018/19. години
ННВ је једногласно донело Одлуку да се Селмини Нурковић одобри мировање права и
обавеза у школској 2018/19 години.
3. Наставак студија који имају одобрену тему докторске дисертације
1. Душанка Тадић
Молба за наставак докторских студија.
Изборно подручје: Превентивна медицина
Усмени докторски испит: Да
Одобрена тема: Да
Предлог Веће ДАС-а: Усвојити молбу и одобрити наставак студија у школској
2018/19. години.
Предлог Комисије за НИР: Усвојити молбу и одобрити наставак студија у школској
2018/19. години
ННВ је једногласно донело Одлуку да се Душанки Тадић одобри наставак студија у
школској 2018/19 години.
2. Александра Бабић
Молба за наставак докторских студија.
Изборно подручје: Онкологија
Усмени докторски испит: Да
Одобрена тема: Да
Предлог Веће ДАС-а: Усвојити молбу и одобрити наставак студија у школској
2018/19. години.
Предлог Комисије за НИР: Усвојити молбу и одобрити наставак студија у школској
2018/19. години
ННВ је једногласно донело Одлуку да се Александри Бабић одобри наставак студија у
школској 2018/19 години.
3. Горан Стојановић
Молба за наставак докторских студија.
Изборно подручје: Превентивна медицина
Усмени докторски испит: Да
Одобрена тема: Да
Предлог Веће ДАС-а: Усвојити молбу и одобрити наставак студија у школској
2018/19. години.
Предлог Комисије за НИР: Усвојити молбу и одобрити наставак студија у школској
2018/19. години
ННВ је једногласно донело Одлуку да се Горану Стојановићу одобри наставак студија
у школској 2018/19 години.
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4. Зорица Савовић 108/2006
Молба за наставак докторских студија.
Изборно подручје: Клиничка и експериментална интерна медицина
Усмени докторски испит: Да
Одобрена тема: Да
Предлог Веће ДАС-а: Усвојити молбу и одобрити наставак студија у школској
2018/19. години.
Предлог Комисије за НИР: Усвојити молбу и одобрити наставак студија у школској
2018/19. години
ННВ је једногласно донело Одлуку да се Зорици Савовић одобри наставак студија у
школској 2018/19 години.
4. Наставак докторских студија није истекао рок за студирање
1. Кумбуровић Давор
Регулисање статуса студента.
Изборно подручје: Експериментална и примењена физиологија са спортском
медицином
Одобрена тема: Не
Напомена: Није истекао рок за завршетак студија. Подносилац молбе студира уз рад.
Предлог Веће ДАС-а: Одобрити регулисање статуса студента у школској 2018/19.
години.
Предлог Комисије за НИР: Одобрити регулисање статуса студента у школској
2018/19. години
ННВ је једногласно донело Одлуку да се Давору Кумбуровићу одобри регулисање
статуса студента у школској 2018/19 години.
2. Кумбуровић Игор
Регулисање статуса студента.
Изборно подручје: Експериментална и примењена физиологија са спортском
медицином
Одобрена тема: Не
Напомена: Није истекао рок за завршетак студија. Подносилац молбе студира уз рад.
Предлог Веће ДАС-а: Одобрити регулисање статуса студента у школској 2018/19.
години.
Предлог Комисије за НИР: Одобрити регулисање статуса студента у школској
2018/19. години
ННВ је једногласно донело Одлуку да се Игору Кумбуровићу одобри регулисање
статуса студента у школској 2018/19 години.
3. Боривоје Савић
Регулисање статуса студента.
Изборно подручје: Превентивна медицина
Усмени докторски испит: Да
Одобрена тема: Не
Напомена: Није истекао рок за завршетак студија. Подносилац молбе студира уз рад.
Предлог Веће ДАС-а: Одобрити регулисање статуса студента у школској 2018/19.
години.
Предлог Комисије за НИР: Одобрити регулисање статуса студента у школској
2018/19. години
ННВ је једногласно донело Одлуку да се Боривоју Савићу одобри регулисање статуса
студента у школској 2018/19 години.

14

4. Душко Ступар
Регулисање статуса студента.
Изборно подручје: Неуронауке
Усмени докторски испит: Да
Одобрена тема: Не
Напомена: Није истекао рок за завршетак студија. Подносилац молбе студира уз рад.
Предлог Веће ДАС-а: Одобрити регулисање статуса студента у школској 2018/19.
години
Предлог Комисије за НИР: Одобрити регулисање статуса студента у школској
2018/19. години
ННВ је једногласно донело Одлуку да се Душку Ступару одобри регулисање статуса
студента у школској 2018/19 години.
5. Јасна Петровић
Регулисање статуса студента.
Изборно подручје: Експеримантална и примењена физиологија са спортском
медицином
Усмени докторски испит: Да
Одобрена тема: Не
Напомена: Није истекао рок за завршетак студија. Подносилац молбе студира уз рад.
Предлог Веће ДАС-а: Одобрити регулисање статуса студента у школској 2018/19.
години.
Предлог Комисије за НИР: Одобрити регулисање статуса студента у школској
2018/19. години
ННВ је једногласно донело Одлуку да се Јасни Петровић одобри регулисање статуса
студента у школској 2018/19 години.
6. Љиљана Симић
Регулисање статуса студента.
Изборно подручје: Неуронауке
Усмени докторски испит: Не
Одобрена тема: Не
Напомена: Није истекао рок за завршетак студија. Подносилац молбе студира уз рад.
Предлог Веће ДАС-а: Одобрити регулисање статуса студента у школској 2018/19.
години.
Предлог Комисије за НИР: Одобрити регулисање статуса студента у школској
2018/19. години
ННВ је једногласно донело Одлуку да се Љиљани Симић одобри регулисање статуса
студента у школској 2018/19 години.
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5. Истекао рок за завршетак студије
1. Маја Јовић
Молба за наставак докторских студија.
Изборно подручје: Експериментална и клиничка интерна медицина
Одобрена тема: Не
Препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја: Приликом
утврђивања статуса уписа у школску 2018/19. годину потребно је да се размотре све
расположиве могућности високошколске установе да студенима уписаним на студије у
складу са Законом о високом образовању, на лични захтев буде одобрен продужетак
рока за завршетак студија по започетом студијском програму, условима и правилима
студија.
Предлог Веће ДАС-а: Усвојити молбу и одобрити наставак студија, уз обавезу пријаве
теме докторске дисертације најкасније до 30.09.2019. године.
Предлог Комисије за НИР: Усвојити молбу и одобрити наставак студија, уз обавезу
пријаве теме докторске дисертације најкасније до 30.09.2019. године
ННВ је једногласно донело Одлуку да се Маји Јовић одобри наставак студија уз
обавезу пријаве теме докторске дисертације најкасније до 30.09.2019. године.
2. Оливера Маринковић
Молба за наставак докторских студија.
Изборно подручје: Експериментална и примењена физиологија са спортском
медицином
Одобрена тема: Не
Препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја: Приликом
утврђивања статуса уписа у школску 2018/19. годину потребно је да се размотре све
расположиве могућности високошколске установе да студенима уписаним на студије у
складу са Законом о високом образовању, на лични захтев буде одобрен продужетак
рока за завршетак студија по започетом студијском програму, условима и правилима
студија.
Предлог Веће ДАС-а: Усвојити молбу и одобрити наставак студија, уз обавезу пријаве
теме докторске дисертације најкасније до 30.09.2019. године.
Предлог Комисије за НИР: Усвојити молбу и одобрити наставак студија, уз обавезу
пријаве теме докторске дисертације најкасније до 30.09.2019. године
ННВ је једногласно донело Одлуку да се Оливери Маринковић одобри наставак студија
уз обавезу пријаве теме докторске дисертације најкасније до 30.09.2019. године.
3. Љиљана Ракић
Молба за наставак докторских студија.
Изборно подручје: Превентивна медицина
Одобрена тема: Не
Препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја: Приликом
утврђивања статуса уписа у школску 2018/19. годину потребно је да се размотре све
расположиве могућности високошколске установе да студенима уписаним на студије у
складу са Законом о високом образовању, на лични захтев буде одобрен продужетак
рока за завршетак студија по започетом студијском програму, условима и правилима
студија.
Предлог Веће ДАС-а: Усвојити молбу и одобрити наставак студија, уз обавезу пријаве
теме докторске дисертације најкасније до 30.09.2019. године.
Предлог Комисије за НИР: Усвојити молбу и одобрити наставак студија, уз обавезу
пријаве теме докторске дисертације најкасније до 30.09.2019. године
ННВ је једногласно донело Одлуку да се Љиљани Ракић одобри наставак студија уз
обавезу пријаве теме докторске дисертације најкасније до 30.09.2019. године.
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4. Марија Јовичић
Молба за наставак докторских студија.
Изборно подручје: Клиничка и експериментална фармакологија
Одобрена тема: Не
Препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја: Приликом
утврђивања статуса уписа у школску 2018/19. годину потребно је да се размотре све
расположиве могућности високошколске установе да студенима уписаним на студије у
складу са Законом о високом образовању, на лични захтев буде одобрен продужетак
рока за завршетак студија по започетом студијском програму, условима и правилима
студија.
Предлог Веће ДАС-а: Усвојити молбу и одобрити наставак студија, уз обавезу пријаве
теме докторске дисертације најкасније до 30.09.2019. године.
Предлог Комисије за НИР: Усвојити молбу и одобрити наставак студија, уз обавезу
пријаве теме докторске дисертације најкасније до 30.09.2019. године
ННВ је једногласно донело Одлуку да се Марији Јовичић одобри наставак студија уз
обавезу пријаве теме докторске дисертације најкасније до 30.09.2019. године.
5. Драган Крстић
Молба за наставак докторских студија.
Изборно подручје: Неуронауке
Усмени докторски испит: Да
Одобрена тема: Не
Препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја: Приликом
утврђивања статуса уписа у школску 2018/19. годину потребно је да се размотре све
расположиве могућности високошколске установе да студенима уписаним на студије у
складу са Законом о високом образовању, на лични захтев буде одобрен продужетак
рока за завршетак студија по започетом студијском програму, условима и правилима
студија.
Предлог Веће ДАС-а: Усвојити молбу и одобрити наставак студија, уз обавезу пријаве
теме докторске дисертације најкасније до 30.09.2019. године.
Предлог Комисије за НИР: Усвојити молбу и одобрити наставак студија, уз обавезу
пријаве теме докторске дисертације најкасније до 30.09.2019. године
ННВ је једногласно донело Одлуку да се Драгану Крстићу одобри наставак студија уз
обавезу пријаве теме докторске дисертације најкасније до 30.09.2019. године.
6. Снежана Симовић
Молба за наставак докторских студија.
Изборно подручје: Клиничка и експериментална интерна медицина
Усмени докторски испит: Не
Одобрена тема: Не
Препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја: Приликом
утврђивања статуса уписа у школску 2018/19. годину потребно је да се размотре све
расположиве могућности високошколске установе да студенима уписаним на студије у
складу са Законом о високом образовању, на лични захтев буде одобрен продужетак
рока за завршетак студија по започетом студијском програму, условима и правилима
студија.
Предлог Веће ДАС-а: Усвојити молбу и одобрити наставак студија, уз обавезу пријаве
теме докторске дисертације најкасније до 30.09.2019. године.
Предлог Комисије за НИР: Предлог Комисије за НИР: Усвојити молбу и одобрити
наставак студија, уз обавезу пријаве теме докторске дисертације најкасније до
30.09.2019. године
ННВ је једногласно донело Одлуку да се Снежани Симовић одобри наставак студија уз
обавезу пријаве теме докторске дисертације најкасније до 30.09.2019. године.
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7. Дуња Ранђеловић
Молба за наставак докторских студија.
Изборно подручје: Неуронауке
Усмени докторски испит: Не
Одобрена тема: Не
Препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја: Приликом
утврђивања статуса уписа у школску 2018/19. годину потребно је да се размотре све
расположиве могућности високошколске установе да студенима уписаним на студије у
складу са Законом о високом образовању, на лични захтев буде одобрен продужетак
рока за завршетак студија по започетом студијском програму, условима и правилима
студија.
Предлог Веће ДАС-а: Усвојити молбу и одобрити наставак студија, уз обавезу пријаве
теме докторске дисертације најкасније до 30.09.2019. године.
Предлог Комисије за НИР: Предлог Комисије за НИР: Усвојити молбу и одобрити
наставак студија, уз обавезу пријаве теме докторске дисертације најкасније до
30.09.2019. године
ННВ је једногласно донело Одлуку да се Дуњи Ранђеловић одобри наставак студија уз
обавезу пријаве теме докторске дисертације најкасније до 30.09.2019. године.

8. Драгана Гојков
Молба за наставак докторских студија.
Изборно подручје: Имунологија, инфекција и инфламација
Усмени докторски испит: Да
Одобрена тема: Не
Препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја: Приликом
утврђивања статуса уписа у школску 2018/19. годину потребно је да се размотре све
расположиве могућности високошколске установе да студенима уписаним на студије у
складу са Законом о високом образовању, на лични захтев буде одобрен продужетак
рока за завршетак студија по започетом студијском програму, условима и правилима
студија.
Предлог Веће ДАС-а: Усвојити молбу и одобрити наставак студија, уз обавезу пријаве
теме докторске дисертације најкасније до 30.09.2019. године.
Предлог Комисије за НИР: Предлог Комисије за НИР: Усвојити молбу и одобрити
наставак студија, уз обавезу пријаве теме докторске дисертације најкасније до
30.09.2019. године
ННВ је једногласно донело Одлуку да се Драгани Гојков одобри наставак студија уз
обавезу пријаве теме докторске дисертације најкасније до 30.09.2019. године.

18

9. Миладин Бошковић
Молба за наставак докторских студија.
Изборно подручје: Клиничка и експериментална хирургија
Усмени докторски испит: Не
Одобрена тема: Не
Препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја: Приликом
утврђивања статуса уписа у школску 2018/19. годину потребно је да се размотре све
расположиве могућности високошколске установе да студенима уписаним на студије у
складу са Законом о високом образовању, на лични захтев буде одобрен продужетак
рока за завршетак студија по започетом студијском програму, условима и правилима
студија.
Предлог Веће ДАС-а: Усвојити молбу и одобрити наставак студија, уз обавезу пријаве
теме докторске дисертације најкасније до 30.09.2019. године.
Предлог Комисије за НИР: Предлог Комисије за НИР: Усвојити молбу и одобрити
наставак студија, уз обавезу пријаве теме докторске дисертације најкасније до
30.09.2019. године
ННВ је једногласно донело Одлуку да се Миладину Бошковићу одобри наставак
студија уз обавезу пријаве теме докторске дисертације најкасније до 30.09.2019. године.

10. Наташа Чолаковић
Молба за наставак докторских студија.
Изборно подручје: Онкологија
Усмени докторски испит: Да
Одобрена тема: Не
Препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја: Приликом
утврђивања статуса уписа у школску 2018/19. годину потребно је да се размотре све
расположиве могућности високошколске установе да студенима уписаним на студије у
складу са Законом о високом образовању, на лични захтев буде одобрен продужетак
рока за завршетак студија по започетом студијском програму, условима и правилима
студија.
Предлог Веће ДАС-а: Усвојити молбу и одобрити наставак студија, уз обавезу пријаве
теме докторске дисертације најкасније до 30.09.2019. године.
Предлог Комисије за НИР: Предлог Комисије за НИР: Усвојити молбу и одобрити
наставак студија, уз обавезу пријаве теме докторске дисертације најкасније до
30.09.2019. године
ННВ је једногласно донело Одлуку да се Наташи Чолаковић одобри наставак студија уз
обавезу пријаве теме докторске дисертације најкасније до 30.09.2019. године.
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11. Саша Драговић
Молба за наставак докторских студија.
Изборно подручје: Клиничка и експериментална хирургија
Усмени докторски испит: Да
Одобрена тема: Не
Препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја: Приликом
утврђивања статуса уписа у школску 2018/19. годину потребно је да се размотре све
расположиве могућности високошколске установе да студенима уписаним на студије у
складу са Законом о високом образовању, на лични захтев буде одобрен продужетак
рока за завршетак студија по започетом студијском програму, условима и правилима
студија.
Предлог Веће ДАС-а: Усвојити молбу и одобрити наставак студија, уз обавезу пријаве
теме докторске дисертације најкасније до 30.09.2019. године.
Предлог Комисије за НИР: Предлог Комисије за НИР: Усвојити молбу и одобрити
наставак студија, уз обавезу пријаве теме докторске дисертације најкасније до
30.09.2019. године
ННВ је једногласно донело Одлуку да се Саши Драговићу одобри наставак студија уз
обавезу пријаве теме докторске дисертације најкасније до 30.09.2019. године.
12. Гордана Гајовић
Молба за наставак докторских студија.
Изборно подручје: Превентивна медицина
Усмени докторски испит: Да
Одобрена тема: Не
Препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја: Приликом
утврђивања статуса уписа у школску 2018/19. годину потребно је да се размотре све
расположиве могућности високошколске установе да студенима уписаним на студије у
складу са Законом о високом образовању, на лични захтев буде одобрен продужетак
рока за завршетак студија по започетом студијском програму, условима и правилима
студија.
Предлог Веће ДАС-а: Усвојити молбу и одобрити наставак студија, уз обавезу пријаве
теме докторске дисертације најкасније до 30.09.2019. године.
Предлог Комисије за НИР: Предлог Комисије за НИР: Усвојити молбу и одобрити
наставак студија, уз обавезу пријаве теме докторске дисертације најкасније до
30.09.2019. године
ННВ је једногласно донело Одлуку да се Гордани Гајовић одобри наставак студија уз
обавезу пријаве теме докторске дисертације најкасније до 30.09.2019. године.

ЗАХТЕВИ
1. Проф. др Иван Јовановић, шеф катедре изборног подручја Онкологијa на
Докторским студијама предложио је да се као један од уџбеника за доктроске студије за
избнорно подручје Онкологија одобри научна књига под насловом „Encyclopedia of
Metalloproteins“ уредника Roberta Kretsinger, Vladimir Uversky, Eugene Permyakov (ISBN
978-1-4614-1532-9) коју је издао реномирани издавач Springer 2013. године. У књизи је
описана анти-туморска активност металопротеина и објашњен њихов терапијски
потенцијал у онкологији.
Предлог Веће ДАС-а: Усвојити захтев, уз обавезу упућивања Комисији за издавачку
делатност.
Предлог Комисије за НИР: Усвојити захтев, уз обавезу упућивања Комисији за
издавачку делатност
ННВ је једногласно донело Одлуку да се усвоји захтев, уз обавезу упућивања Комисији
за издавачку делатност.
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2. Проф. др Небојша Арсенијевић, шеф катедре изборног подручја Имунологијa,
инфекцијa и инфламацијa на Докторским студијама предложио је да се као један од
уџбеника за доктроске студије за избнорно подручје Имунологије, инфекције и
инфламације одобри научна књига под насловом „Galectins and Disease Implications for
Targeted Therapeutics“ уредника Anatole A. Klyosov, Peter G.Traber (ISBN
13:9780841228801) коју је публиковало Америчко хемијско друтво 2013. године. У
књизи посебно је објашњена улога и значај Галектина 3 у патогенези инфламацјских
болести садржаних у наставном плану и програму изборног подручја Имунологија,
инфекција и инфламација. Због чињенице да највећи део истраживања који обављају
студенти докторских академских студија овог изборног подручја има за циљ
испитивање молекулских механизама одговора за модулацију имунског одговора
рекомбинантним, мембранским или унутраћелијским Галектином 3, прихватање ове
књиге као уџбеника омогућиће студентима да усвоје знања о Галектину 3 и да
припреме теоријски део својих будућих докторских дисертација.
Предлог Веће ДАС-а: Усвојити захтев, уз обавезу упућивања Комисији за издавачку
делатност.
Предлог Комисије за НИР: Усвојити захтев, уз обавезу упућивања Комисији за
издавачку делатност.
ННВ је једногласно донело Одлуку да се усвоји захтев, уз обавезу упућивања Комисији
за издавачку делатност.
3. Проф. др Небојша Арсенијевић, шеф катедре изборног подручја Имунологијa,
инфекцијa и инфламацијa на Докторским студијама предложио је да се као један од
уџбеника за доктроске студије за избнорно подручје Имунологије, инфекције и
инфламације одобри научна књига под насловом „Autophagy in Health and DiseasePotential Therapeutic Approaches“ уредника Курсад Турксен (ISBN 13:9780841228801)
коју је публиковао реномирани издавач Humana Press Springer Nature 2018.године. У
књизи посебно је објашњена улога и значај аутофагије у преживљавању ћелија након
њихове трансплатације. Детаљно је регулисан значај аутофагије за имуносупресивне
карактеристике мезенхималних матичних ћелија, функцију остеокласта и регенерацију
ткива у инфламацијским одговорима. Због чињенице да су аутофагија,
трансплантација, имуномодулација и регенерација ткива у инфламацијским болестима
предмет наставног плана и програма изборног подручја Имунологија, инфекција и
инфламација сматра да ће студенти боље усвојити знање из наведених наставних
јединица уколико буду користили ову књигу као један од уџбеника.
Предлог Веће ДАС-а: Усвојити захтев, уз обавезу упућивања Комисији за издавачку
делатност.
Предлог Комисије за НИР: Усвојити захтев, уз обавезу упућивања Комисији за
издавачку делатност.
ННВ је једногласно донело Одлуку да се усвоји захтев, уз обавезу упућивања Комисији
за издавачку делатност.
4. Проф. др Миодраг Стојковић, шеф катедре изборног подручја Матичнe ћелије у
биомедицинским наукама на Докторским студијама предложио је да се као један од
уџбеника за доктроске студије за избнорно подручје Матичне ћелије у
биоммедицинским наукама одобри научна књига под насловом „Essentials od
Mesenchymal Stem Cell biology and Its Clinical Translation“ уредника Robert Chuchua
Zhao (ISBN 978-94-007-6715-7, ISBN 978-94-007-6716-4 (eBook) коју је публиковао
реномирани издавач Springer.
Предлог Веће ДАС-а: Усвојити захтев, уз обавезу упућивања Комисији за издавачку
делатност..
Предлог Комисије за НИР: Усвојити захтев, уз обавезу упућивања Комисији за
издавачку делатност
ННВ је једногласно донело Одлуку да се усвоји захтев, уз обавезу упућивања Комисији
за издавачку делатност.
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5. Проф. др Небојша Арсенијевић, руководилац предмета „Истраживања у
биомедицинским наукама“ предложио је да се одобри научна књига „Вредновање
науке и научника“ уредника Љиљане Вучковић Декић и Небојше Арсенијевића
(ISBN:978-86-7760-079-2) коју су публиковали Академија медицинских наука српског
лекарског друштва и Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу 2014
уврсти као уџбеник за предмет Истраживања у биомедицинским наукама.
У књизи су детаљно објашњени принципи којима се вреднују научни часописи и
научно-истраживачки рад и детаљно су анализирани прекршаји етике публиковања
научних радова-лажно ауторство, плагијаризам, фалсификовање и фабриковање
резултата научног истраживања.
Предлог Веће ДАС-а: Усвојити захтев, уз обавезу упућивања Комисији за издавачку
делатност..
Предлог Комисије за НИР: Усвојити захтев, уз обавезу упућивања Комисији за
издавачку делатност
ННВ је једногласно донело Одлуку да се усвоји захтев, уз обавезу упућивања Комисији
за издавачку делатност.
6. Проф. др Владислав Воларевић обратио се писаним путем Декану Факултета
медицинских наука Универзитета у Крагујевцу и Служби за постдипломску наставу
Факутлета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу обавештењем да не жели да
буде члан комисије кандидату Милени Мишић.
Кандидат Милена Мишић пријавила је завршену докторску дисертацију под насловом
„Дистрибуција фенотипова и гена резистенције на макролиде и линкозамиде код грампозитивних кока“. Комисија за оцену и одбрану докторске дисертације формирана је на
Већу за медицинске науке Универзитета у Крагујевцу одлуком број IV-03-620/26 од
29.08.2018. године у следећем саставу:
1. Проф. др Звонко Магић, редовни професор Медицинског факултета
Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду за ужу научну област
Биологија са хуманом генетиком, председник
2. Проф. др Бранислава Коцић, редовни професор Медицинског факултета
Универзитета у Нишу, за ужу научну област Микробиологија и имунологија, члан
3. Проф. др Владислав Воларевић, ванредни професор Факултета медицинских наука
Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Микробиологија и имунологија, члан
Ментор је проф. др Дејан Баскић, ванредни професор Факултета медицинских наука
Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Микробиологија и имунологија.
Одлуком Већа за медицинске науке Универзитета у Крагујевцу број IV-03-894/31 од
13.11.2018. године продужен је рок за писање извештаја о оцени и одбрани докторске
дисертације.
Предлог Већа ДАС-а: Упутити материјал Катедри за Имунологију, инфекцију и
инфламацију, ради разматрања и предлагања нове Комисије о оцени и одбрани
завршене докторске дисертације.
Предлог Комисије за НИР: Упутити материјал Катедри за Имунологију, инфекцију и
инфламацију, ради разматрања и предлагања нове Комисије о оцени и одбрани
завршене докторске дисертације.
ННВ је једногласно донело Одлуку да се материјал упути Катедри за Имунологију,
инфекцију и инфламацију, ради разматрања и предлагања нове Комисије о оцени и
одбрани завршене докторске дисертације.
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ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА У ВЕЗИ СА
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ И УЖЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ
СТУДИЈАМА
1. Формирање комисије за одбрану рада уже специјализације
1. Предлог катедре за уже специјалистичке студије из гране медицине Нефрологија за
комисију за одбрану рада уже специјализације специјализанта Татјане Лабудовић.
Предлог теме: Анализа фактора ризика за развој интрадијализне хипотензије код
болесника који се лече редовном хемодијализом.
Ментор: проф. др Дејан Петровић
Предлог комисије:
1. Проф др Милета Поскурица; редовни професор Факултета медицинских
наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина,
председник комисије
2. Проф. др Дејан Петровић; ванредни професор Факултета медицинских
наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина,
ментор и члан
3. доц. др Ана Вујић; доц Факултета медицинских наука Универзитета у
Крагујевцу за ужу научну област Педијатрија, члан
Предлог већа специјалистичких студија: Усвојити преложену тему, ментора и
Комисију.
Предлог Комисије за НИР: Усвојити преложену тему, ментора и Комисију

ННВ је једногласно донело Одлуку о усвајању предложене теме, ментора и
Комисије.

2. Предлог катедре за уже специјалистичке студије из гране медицине Пулмологија за
комисију за одбрану рада уже специјализације специјализанта Љиљана Новковић.
Предлог теме: Учесталост и клиничке карактеристике преклапања астме-хроничне
опструктивне болести плућа код пацијената са хроничном опструктивном болешћу
плућа.
Ментор: проф. др Зорица Лазић
Предлог комисије:
1. проф др Марина Петровић; редовни професор Факултета медицинских
наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина,
председник комисије
2. проф. др Зорица Лазић; редовни професор Факултета медицинских наука
Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина, ментор и
члан
3. проф. др Иван Чекеревац; ванредни професор Факултета медицинских
наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина, члан
Предлог већа специјалистичких студија: Усвојити преложену тему, ментора и
Комисију.
Предлог Комисије за НИР: Усвојити преложену тему, ментора и Комисију

ННВ је једногласно донело Одлуку о усвајању предложене теме, ментора и
Комисије.
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2. Продужење рока стицања услова за полагање специјалистичког испита
1. Александар Марковић
Молба за продужетак рока стицање услова за полагање специјалистичког испита из
гране медицине Орална хирургија.
Шеф катедре: проф. др Татјана Кањевац
Напомена: Александар Марковић је отпочео специјалистички стаж 1.12.2015. године.
Специјализант није стекао услов за полагање испита услед кашњења провере на ВМА.
Предлог већа специјалистичких студија: одобрити продужетак рока за шест месеци.
Предлог Комисије за НИР: одобрити продужетак рока за шест месеци

ННВ је једногласно донело Одлуку о одобрењу продужетка рока за шест
месеци.
2. Марија Секулић
Молба за продужетак рока стицање услова за полагање специјалистичког испита из
гране медицине Хигијена.
Шеф катедре: проф. др Нела Ђоновић
Напомена: Марија Секулић је отпочела специјалистички стаж 1.5.2015. године. Рок за
стицање услова је истекао 1.11.2018. године.
Предлог већа специјалистичких студија: одобрити продужетак рока за шест месеци.
Предлог Комисије за НИР: одобрити продужетак рока за шест месеци

ННВ је једногласно донело Одлуку о одобрењу продужетка рока за шест
месеци.
3. Василије Антић
Молба за продужетак рока за стицање услова за полагање ужеспецијалистичког испита
из гране медицине Гастроентерохепатологија.
Шеф катедре: доц. др Наташа Здравковић
Напомена: Василије Антић је отпочео специјалистички стаж 6.4.2017. године. Рок за
стицање услова је истекао 6.10.2018. године
Предлог већа специјалистичких студија: одобрити продужетак рока за шест месеци.
Предлог Комисије за НИР: одобрити продужетак рока за шест месеци

ННВ је једногласно донело Одлуку о одобрењу продужетка рока за шест
месеци.

3. Мировање права и обавеза
1. Мирјана Гмитровић
Молба за мировање специјалистичког стажа из гране медицине Психијатрија.
Шеф катедре: проф. др Владимир Јањић.
Напомена: Мирјана Гмитровић је отпочела специјалистички стаж 1.5.2011. године. Рок
за одбрану рада одређен одлуком ННВ је истекао 31.7.2018.
Молбу подноси због неге болесног детета.
Предлог већа специјалистичких студија: одобрити мировање за годину дана
Предлог Комисије за НИР: одобрити мировање за годину дана

ННВ је једногласно донело Одлуку о одобрењу мировања за годину дана.
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2. Јелена Радошевић
Молба за мировање специјалистичког стажа из гране медицине Клиничка
фармакологија.
Шеф катедре: проф. др Слободан Јанковић.
Напомена: Јелена Радошевић је отпочела специјалистички стаж 1.12.2015. године.
Молбу подноси због боловања ради одржавања трудноће и неге детета.
Предлог већа специјалистичких студија: одобрити мировање
Предлог Комисије за НИР: одобрити мировање за годину дана

ННВ је једногласно донело Одлуку о одобрењу мировања за годину дана.
3. Марина Живић
Молба за мировање специјалистичког стажа из гране медицине Општа медицина.
Шеф катедре: доц. др Наташа Здравковић.
Напомена: Марина Живић је отпочела специјалистички стаж 1.12.2015. године.
Молбу подноси због боловања ради одржавања трудноће и неге детета.
Предлог већа специјалистичких студија: одобрити мировање
Предлог Комисије за НИР: одобрити мировање за годину дана

ННВ је једногласно донело Одлуку о одобрењу мировања за годину дана.
4. Прекид специјалистичког стажа
1. Немања Ђуровић
Молба за прекид специјалистичког стажа из гране медицине Радиологија.
Шеф катедре: проф. др Милан Мијаиловић.
Напомена: Немања Ђуровић је отпочео специјалистички стаж 4.11.2016. године.
Молбу подноси због заснованог радног односа на одређено време и немогућности да
обавља стаж.
Предлог већа специјалистичких студија: одобрити прекид.
Предлог Комисије за НИР: одобрити прекид

ННВ је једногласно донело Одлуку о одобрењу прекида специјалистичког
стажа.
5. Прелазак са других факултета
1. Дражен Бојовић
Молба за прелазак са другог факултета на специјализацију из гране медицине
Ортопедија вилица
Шеф катедре: проф. др Татјана Кањевац.
Напомена: Дражен Бојовић је отпочео специјалистички стаж 28.11.2017. године на
Медицинском факултету у Приштини. Специјализант је обавио стаж у трајању од 12
месеци
Предлог Комисије за НИР: Одобрити прелаз на специјалистичке студије

ННВ је једногласно донело Одлуку о одобрењу преласка на специјалистичке
студије.
6. Промена статуса на специјалистичким студијама
1. Маја Радовић
Молба за промену статуса на специјалистичким студијама из гране медицине
Ортопедија вилица
Шеф катедре: проф. др Татјана Кањевац.
Напомена: Маја Радовић је уписала специјалистичке студије као страни студент са
решењем Министарства здравља Црне Горе. У међувремену је као држављанин Р.
Србије добила решење о одобреној специјализацији Министарства здравља Р. Србије
број 153-06-1015/2018-04
Предлог већа специјалистичких студија: одобрити промену статуса
Предлог Комисије за НИР: одобрити промену статуса

ННВ је једногласно донело Одлуку о одобрењу промене статуса.
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ТАЧКА 5.
Одлуке о усвајању извештаја и утврђивању предлога за избор
5.1. наставника у звању редовног или ванредног професора за ужу научну
област Фармакологија и токсикологија
ННВ је једногласно донело Одлуку о усвајању извештаја и утврђивању предлога
за избор проф. др Михајла Јаковљевића у звање редовног професора за ужу
научну област Фармакологија и токсикологија.
5.2. наставника у звању редовног или ванредног професора за ужу научну
област Неурологија
ННВ је једногласно донело Одлуку о усвајању извештаја и утврђивању предлога
за избор проф. др Гордане Тончев у звање редовног професора за ужу научну
област Неурологија.
5.3. наставника у звању ванредног професора за ужу научну област
Интерна медицина
ННВ је једногласно донело Одлуку о усвајању извештаја и утврђивању предлога
за избор проф. др Радојице Столића у звање ванредног професора за ужу научну
област Интерна медицина.
5.4. наставника у звању ванредног професора за ужу научну област
Педијатрија
ННВ је једногласно донело Одлуку о усвајању извештаја и утврђивању предлога
за избор проф. др Зорана Игрутиновића у звање ванредног професора за ужу
научну област Педијатрија.
ТАЧКА 6.
Одлука о избору сарадника у звању асистента за ужу научну област
6.1. Фармацеутска технологија
ННВ је једногласно донело Одлуку о избору Анице Петковић, магистра
фармације, у звање асистента за ужу научну област Фармацеутска технологија.
ТАЧКА 7.
Одлуке о избору у звање истраживач приправник за ужу научну област
7.1. Ортопедија вилица
ННВ је једногласно донело Одлуку о избору Александра Ацовића, доктора
стоматологије, у звање истраживача приправника за ужу научну област
Ортопедија вилица.
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7.2. Болести зуба и ендодонција
ННВ је једногласно донело Одлуку о избору Сузане Живановић, доктора
стоматологије, у звање истраживача приправника за ужу научну област Болести
зуба и ендодонција.
ТАЧКА 8.
Одлуке о избору у истраживачка звања
8.1. ННВ је једногласно донело Одлуку о избору Сање Матић у звање
истраживач-приправник.
8.2. ННВ је једногласно донело Одлуку о избору Валентине Опанчине у звање
истраживач-приправник.
8.3. ННВ је једногласно донело Одлуку о избору Ане Пејчић у звање
истраживач-приправник.
8.4. ННВ је једногласно донело Одлуку о избору Милоша Милосављевића у
звање истраживач-приправник.
8.5. ННВ је једногласно донело Одлуку о избору Милоша Степовића у звање
истраживач-приправник.
8.6. ННВ је једногласно донело Одлуку о избору Марине Јовановић у звање
истраживач-приправник.
8.7. ННВ је једногласно донело Одлуку о избору Милице Димитријевић
Стојановић у звање истраживач-приправник.
8.8. ННВ је једногласно донело Одлуку о избору Драгане Милорадовић у звање
истраживач-приправник.
8.9. ННВ је једногласно донело Одлуку о избору Драгице Милорадовић у звање
истраживач-приправник.
8.10. ННВ је једногласно донело Одлуку о избору Ане Станковић у звање
истраживач-приправник.
8.11. ННВ је једногласно донело Одлуку о избору Владимира Јанковића у звање
истраживач-приправник.
8.12. ННВ је једногласно донело Одлуку о избору Невене Драгинић у звање
истраживач-приправник.
8.13. ННВ је једногласно донело Одлуку о избору Михаила Вукашиновића у
звање истраживач-приправник.
8.14. ННВ је једногласно донело Одлуку о избору Злате Рајковић у звање
истраживач-приправник.
8.15. ННВ је једногласно донело Одлуку о избору Мине Поскурице у звање
истраживач-приправник.
8.16. ННВ је једногласно донело Одлуку о избору Ђорђа Стевановића у звање
истраживач-приправник.
8.17. ННВ је једногласно донело Одлуку о избору Милице Јевтић у звање
истраживач-приправник.
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ТАЧКА 9.
Одлуке о утврђивању предлога састава Комисије за припремање извештаја
за избор
9.1. наставника у звању редовног или ванредног професора за ужу научну
област Интерна медицина
ННВ је једногласно донело Одлуку о утврђивању предлога састава Комисије за
припремање извештаја за избор наставника у звању редовног или ванредног
професора за ужу научну област Интерна медицина у следећем саставу:
1. проф. др Милета Поскурица, редовни професор за ужу научну област
Интерна медицина Факултета медицинских наука у Крагујевцу
2. проф. др Зорица Лазић, редовни професор за ужу научну област Интерна
медицина Факултета медицинских наука у Крагујевцу
3. проф. др Игор Митић, редовни професор за ужу научну област Интерна
медицина Медицинског факултета у Новом Саду
9.2. наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну
област Интерна медицина
ННВ је једногласно донело Одлуку о утврђивању предлога састава Комисије за
припремање извештаја за избор наставника у звању ванредног професора или
доцента за ужу научну област Интерна медицина у следећем саставу:
1. проф. др Горан Давидовић, ванредни професор за ужу научну област
Интерна медицина Факултета медицинских наука у Крагујевцу
2. проф. др Милоје Томашевић, ванредни професор за ужу научну област
Интерна медицина Факултета медицинских наука у Крагујевцу
3. проф. др Бранко Белеслин, ванредни професор за ужу научну област
Интерна медицина Медицинског факултета у Београду
9.3. наставника у звању доцента за ужу научну област Фармакологија и
токсикологија
ННВ је једногласно донело Одлуку о утврђивању предлога састава Комисије за
припремање извештаја за избор наставника у звању доцента за ужу научну
област Фармакологија и токсикологија у следећем саставу:
1. проф. др Драган Миловановић, редовни професор за ужу научну област
Фармакологија и токсикологија Факултета медицинских наука у Крагујевцу
2. проф. др Слободан Јанковић, редовни професор за уже научне области
Фармакологија и токсикологија и Клиничка фармација Факултета
медицинских наука у Крагујевцу
3. проф. др Соња Вучковић, редовни професор за ужу научну област
Фармакологија и токсикологија Медицинског факултета у Београду
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9.4. наставника у звању доцента за ужу научну област
Оториноларингологија
ННВ је једногласно донело Одлуку о утврђивању предлога састава Комисије за
припремање извештаја за избор наставника у звању доцента за ужу научну
област Оториноларингологија у следећем саставу:
1. проф. др Љиљана Ердевички, ванредни професор за ужу научну област
Оториноларингологија Факултета медицинских наука у Крагујевцу
2. проф. др Љубица Живић, ванредни професор за ужу научну област
Оториноларингологија Факултета медицинских наука у Крагујевцу
3. проф. др Владимир Кљајић, ванредни професор за ужу научну област
Оториноларингологија Медицинског факултета у Новом Саду

9.5. наставника у звању доцента за ужу научну област Анатомија
ННВ је једногласно донело Одлуку о утврђивању предлога састава Комисије за
припремање извештаја за избор наставника у звању доцента за ужу научну
област Анатомија у следећем саставу:
1. проф. др Ивана Живановић Мачужић, ванредни професор за ужу научну
област Анатомија Факултета медицинских наука у Крагујевцу
2. проф. др Маја Вуловић, ванредни професор за ужу научну област Анатомија
Факултета медицинских наука у Крагујевцу
3. проф. др Здравко Витошевић, редовни професор за ужу научну област
Анатомија Медицинског факултета у Приштини са привременим седиштем
у Косовској Митровици

9.6. наставника у звању доцента за ужу научну област Хирургија
ННВ је једногласно донело Одлуку о утврђивању предлога састава Комисије за
припремање извештаја за избор наставника у звању доцента за ужу научну
област Хирургија у следећем саставу:
1. проф. др Драгче Радовановић, ванредни професор за ужу научну област
Хирургија Факултета медицинских наука у Крагујевцу
2. проф. др Јасна Јевђић, редовни професор за ужу научну област Хирургија
Факултета медицинских наука у Крагујевцу
3. проф. др Иван Пауновић, редовни професор за ужу научну област Хирургија
Медицинског факултета у Београду
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ТАЧКА 10.
Одлуке о формирању Комисија за припремање извештаја за избор
10.1. сарадника у звању асистента за ужу научну област Клиничка
фармација
ННВ је једногласно донело Одлуку о формирању Комисије за припремање
извештаја за избор сарадника у звању асистента за ужу научну област Клиничка
фармација у следећем саставу:
1. проф. др Душан Ђурић, редовни професор за ужу научну област Клиничка
фармација Факултета медицинских наука у Крагујевцу
2. проф. др Марко Фолић, ванредни професор за ужу научну област Клиничка
фармација Факултета медицинских наука у Крагујевцу
3. доц. др Оливера Миловановић, доцент за ужу научну област Клиничка
фармација Факултета медицинских наука у Крагујевцу
10.2. сарадника у звању асистента за ужу научну област Патолошка
физиологија
ННВ је једногласно донело Одлуку о формирању Комисије за припремање
извештаја за избор сарадника у звању асистента за ужу научну област
Патолошка физиологија у следећем саставу:
1. проф. др Зорица Јовановић, редовни професор за ужу научну област
Патолошка физиологија Факултета медицинских наука у Крагујевцу
2. проф. др Александар Ђукић, редовни професор за ужу научну област
Патолошка физиологија Факултета медицинских наука у Крагујевцу
3. доц. др Олгица Михаљевић, доцент за ужу научну област Патолошка
физиологија Факултета медицинских наука у Крагујевцу
10.3. сарадника у звању асистента за ужу научну област Патолошка
физиологија
ННВ је једногласно донело Одлуку о формирању Комисије за припремање
извештаја за избор сарадника у звању асистента за ужу научну област
Патолошка физиологија у следећем саставу:
1. проф. др Зорица Јовановић, редовни професор за ужу научну област
Патолошка физиологија Факултета медицинских наука у Крагујевцу
2. проф. др Александар Ђукић, редовни професор за ужу научну област
Патолошка физиологија Факултета медицинских наука у Крагујевцу
3. доц. др Олгица Михаљевић, доцент за ужу научну област Патолошка
физиологија Факултета медицинских наука у Крагујевцу
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ТАЧКА 11.
Одлука о формирању комисије за припремање извештаја за избор
11.1. сарадника у звању асистента са докторатом за ужу научну област
Педијатрија
ННВ је једногласно донело Одлуку о формирању Комисије за припремање
извештаја за избор сарадника у звању асистента са докторатом за ужу научну
област Педијатрија у следећем саставу:
-

проф. др Зоран Игрутиновић, ванредни професор за ужу научну област
Педијатрија Факултета медицинских наука у Крагујевцу
доц. др Александра Симовић, доцент за ужу научну област Педијатрија
Факултета медицинских наука у Крагујевцу
доц. др Ана Вујић, доцент за ужу научну област Педијатрија Факултета
медицинских наука у Крагујевцу

ТАЧКА 12.
Одлука о промени састава комисије за избор у звање научни сарадник
Ради спровођења поступка избора у звање научни сарадник, предлаже се нова
комисија за припремање извештаја у следећем саставу:
- проф. др Гордана Тончев, ванредни професор за ужу научну област
Неурологија Факултета медицинаких наука у Крагујевцу
- проф. др Бранко Ђуровић, редовни професор за ужу научну област
Хирургија Медицинског факултета у Београду
- проф. др Лукас Расулић, ванредни професор за ужу научну област Хирургија
Медицинског факултета у Београду
ННВ је једногласно донело Одлуку о формирању комисије у предложеном
саставу.
ТАЧКА 13.
Одлука о формирању дисциплинске комисије за студенте
Чланом 16. Правилника о дисциплинској одговорности студената Универзитета,
прописано је да дисциплинску комисију чине три члана и три заменика.
Председник и члан и заменици председника члана бирају се из реда наставника
Факултета, а један члан и заменик члана из реда студената, на предлог
Студентског парламента Факултета, који је за члана дисциплинске комисије
изабрао Лазара Тимотијевића, а за заменика Стефана Малиновића.
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Предлог чланова из реда наставника:
1. проф. др Марко Фолић, председник
доц. др Мирјана Веселиновић, заменик председника
2. проф. др Иванка Зелен, члан
проф. др Марина Костић, заменик члана
ННВ је једногласно донело Одлуку о формирању дисциплинске комисије за
студенте у наведеном саставу.
ТАЧКА 14.
Одлука о промени састава Етичке комисије Факултета
Декан проф. др Владимир Јаковљевић обавестио је присутне да је након што је
изабран за декана Факултета медицинских наука у Крагујевцу поднео оставку
на чланство у Етичкој комисији Факултета и да је уместо њега потребно
изабрати новог члана наведене комисије.
Предлог:
1. доц. др Оливера Миловановић
Остали чланови остају исти:
1. проф. др Јасна Јевђић
2. проф. др Александра Димитријевић
3. проф. др Марија Миловановић
4. доц. др Иван Срејовић
ННВ је једногласно донело Одлуку о промени састава Етичке комисије
Факултета.
ТАЧКА 15.
Одлука давању сагласности пензионисаним наставницима за извођење
наставе
Чланом 93. став 7. Закона о високом образовању прописано је да наставник
коме је престао радни статус због одласка у пензију може на основу одлуке
Стручног органа изводити све облике наставе на мастер академским и
докторским студијама и бити члан комисија у поступку израде и одбране
завршних радова, односно дисертација на тим студијама, најдуже још две
школске године од одласка у пензију.
ННВ је једногласно донело Одлуку о давању сагласности пензионисаним
наставницима проф. др Љубици Живић, проф. др Вери Дондур
и доц. др Радивоју Николићу за извођење наставе у овој школској години.
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Седница је завршена у 15,30 часова.

Записничар,

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА

Иван Милорадовић

проф. др Владимир Јаковљевић
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