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ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА У ВЕЗИ СА ДОКТОРСКИМ ДИСЕРТАЦИЈАМА 

 

 

 

 

А. ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ НАУЧНЕ ЗАСНОВАНОСТИ ТЕМА 

ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА 

 

 

1. „Процена развоја и утицаја церебралног вазоспазма на исход лечења болесника са 

субарахноидалним крварењем“   
 

Кандидат: Валентина Опанчина 

Изборно подручје: Клиничка и експериментална фармакологија 

Предлог Комисије: 

1. проф. др Светлана Милетић Дракулић, ванредни професор Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу за  ужу научну област Неурологија, председник  

2. проф. др Гордана Тончев, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за  ужу научну област Неурологија, члан  

3. доц. др Валентина Николић, доцент Медицинског факултета Универзитета у Нишу за  ужу 

научну област Фармакологија и токсикологија, члан 

4. доц. др Ирена Костић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за  ужу 

научну област Патолошлка физиологија  

5. проф. др Зорица Јовановић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за  ужу научну област Патолошка физиологија, члан  

 

Предлог: Формирати комисију у предложеном саставу.  

 

 

2. „Улога Галектина 3 у патогенези експерименталног аутоимунског миокардитиса“   
 

Кандидат: Марина Милетић Ковачевић 

Изборно подручје: Неуронауке 

Предлог Комисије: 

1. проф. др Миодраг Лукић редовни професор – емеритус Факултета медицинских наука 

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

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

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

члан 

3. проф. др Нада Пејновић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Патолошка физиологија, члан  

4. проф. др Данило Војводић, редовни професор Медицинског факултета Војномедицинске 

академије Универзитета одбране у Београду за ужу научну област, члан  

5. проф. др Горан Давидовић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина, члан 

 

Предлог: Формирати комисију у предложеном саставу. 
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3. „Утицај ласера ниске снаге и електромагнетног поља на морфологију, пролиферацију, 

диференцијацију и старење хуманих мезенхималних матичних ћелија изолованих из масног 

ткива“ 

 

Кандидат: Јасмин Нурковић 

Изборно подручје: Матичне ћелије у биомедицинским наукама 

Предлог Комисије: 

1. проф. др Владислав Воларевић, ванредни професор Факултета медицинских наука 

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

2. проф. др Миодраг Стојковић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за  ужу научну област Генетика, члан 

3. НС др Диана Бугарски, Институт за медицинска истраживања, Универзитета у Београду, члан 

 

Предлог: Формирати комисију у предложеном саставу. 

 

4. „Имунохистохемијске, ултраструктурне и морфометријске карактеристике мезиоденса“     
 

Кандидат: Сања Танасковић 

Изборно подручје: Експериментална и примењена физиологија са спортском медицином 

Предлог Комисије: 

1. проф. др Ирена Танасковић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за  ужу научну област Хистологија и ембриологија, председник 

2. проф. др Татјана Кањевац, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за  ужу научну област Дечја и превентивна стоматологија, члан  

3. доц. др Милица Лабудовић-Боровић, доцент Медицинског факултета Универзитета у Београду 

за  ужу научну област Хистологија и ембриологија, члан  

 

Предлог: Формирати комисију у предложеном саставу. 

   

5. „Експресија гена ABCB1 и гена регулатора апоптозе као фактора резистенције на 

хемиотерапију код оболелих од хроничне лимфоцитне леукемије“     
 

Кандидат: Ксенија Вучићевић 

Изборно подручје: Клиничка и експериментална фармакологија 

Предлог Комисије: 

1. проф. др Предраг Ђурђевић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за  ужу научну област Интерна медицина, председник 

2. проф. др Драгана Јанић, ванредни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду 

за  ужу научну област Педијатрија, члан 

3. проф. др Снежана Цупара, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за  ужу научну област Фармацеутска технологија, члан 

 

Предлог: Формирати комисију у предложеном саставу.  
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6. „Сензитивност и специфичност дијагностиковања тумора доушне и подвиличне регије уз 

помоћ Core needle биопсије“     
 

Кандидат: Александар Ороз 

Изборно подручје: Клиничка и експериментална хирургија 

Предлог Комисије: 

1. проф. др Слободан Милисављевић, редовни професор Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу за  ужу научну област Хирургија, председник  

2. проф. др Татјана Кањевац, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за  ужу научну област Дечја и превентивна стоматологија, члан 

3. проф. др Ружица Козомара, редовни професор Медицинског факултета Војномедицинске 

академије Универзитета одбране у Београду за ужу научну област Максилофацијална хирургија, 

члан 

 

Предлог: Формирати комисију у предложеном саставу. 

 

 

 

 

Б 1. УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ НАУЧНЕ ЗАСНОВАНОСТИ ТЕМА 

ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА И ИМЕНОВАЊЕ МЕНТОРА 

 

 

1. „Јавноздравствени значај безбедности хране у односу на знање, ставове и понашања 

запослених у угоститељским објектима“     
 

Кандидат: Снежана Барјактаровић Лабовић 

Изборно подручје: Народно здравље 

Комисија: 

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

Крагујевцу за  ужу научну област Инфективне болести, председнич  

2. Проф. др Горица Сбутега Милошевић, редовни професор  Медицинског факултета 

Универзитета у Београду за ужу научну област Хигијена и медицинска екологија, члан  

3. Проф. др Маја Николић, ванредни професор Медицинског факултета Универзитета у Нишу за  

ужу научу област Хигијена и медицинска екологија, члан 

 

Предлог ментора: Доц. др Бобан Мугоша, доцент Медицинског факултета Универзитета у 

Подгорици за ужу научну област Епидемиологија. 

 

Предлог: Усвојити извештај и именовати ментора.   
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2. „Незадовољство сликом тела, темперамент, самопоуздање и анксиозност код особа са 

вишеструким нехируршким естетским интервенцијама“     
 

Кандидат: Марина Столић 

Изборно подручје: Неруронауке 

Комисија: 

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

Крагујевцу за ужу научну област Психијатрија, председник   

2. Доц. др Владимир Јањић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за 

ужу научну област Психијатрија, члан  

3. Доц. др Нађа Марић Бојовић, доцент Медицинског факултета Универзитета у Београду за ужу 

научну област Психијатрија, члан 

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

у Крагујевцу за ужу научну област Психијатрија, члан 

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

Крагујевцу за ужу научну област Превентивна и дечја стоматологија, члан 

   

Предлог ментора: Проф. др Драгану Игњатовић Ристић, ванредни професор Факултета 

медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Психијатрија. 

 

Предлог: Усвојити извештај и именовати ментора.   

 

 

3. „Цитотоксичност новосинтетисаних комплекса рутенијума у моделу карцинома колона 

код мишева“     

 

Кандидат: Дејан Лазић 

Изборно подручје: Клиничка и експериментална хирургија 

Комисија: 

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

за уже научне области Микробиологија и имунологија и Онкологија, председник   

2. Проф. др Живадин Бугарчић, редовни професор Природно-математичког факултета у 

Крагујевцу за ужу научну област Неорганска хемија, члан  

3. Доц. др Марија Миловановић, доцент Факултета медицинских наука у Крагујевцу за ужу 

научну област Микробиологија и имунологија, члан 

4. Доц. др Драгче Радовановић, доцент Факултета медицинских наука у Крагујевцу за ужу 

научну област Хирургија, члан 

5. Проф. др Данило Војводић, редовни професор Медицинског факултета ВМА Универзитета 

одбране у Београду за ужу научну област Имунологија, члан 

   

Предлог ментора: Проф. др Драган Чановић, ванредни професор Факултета медицинских наука 

у Крагујевцу за ужу научну област Хирургија. 

 

Предлог: Усвојити извештај и именовати ментора.   
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4. „Социјална димензија квалитета живота оболелих од хроничне опструктивне болести 

плућа“     

 

Кандидат: Слађана Васиљевић 
Изборно подручје: Народно здравље 

Комисија: 

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

Крагујевцу за ужу научну област Социјална медицина, председник  

2. Проф. др Зорица Лазић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина, члан  

3. Проф. др Славица Рађен, ванредни професор Медицинског факултета ВМА Универзитета 

одбране у Београду за ужу научну област Хигијена са медицинском екологијом, члан 

 

Предлог ментора: проф. др Марина Петровић, ванредни професор Факултета медицинских 

наука у Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина. 

 

Предлог: Усвојити извештај и именовати ментора. 

 

 

 

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

 

Кандидат: Младен Павловић 
Изборно подручје: Клиничка и експериментална хирургија 

Комисија: 

1. Проф. др Драган Чановић, 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 и Онкологија, 

члан  

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

Београду за ужу научну област Хирургија, члан 

4. Доц. др Драгче Радовановић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу 

за ужу научну област Хирургија, члан 

5. Доц. др Гордана Радосављевић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Микробиологија и имунологија, члан 

 

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

у Крагујевцу за уже научне области Микробиологија и имунологија и Онкологија. 

 

Предлог: Усвојити извештај и именовати ментора. 
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6. „Електронско-микроскопска анализа утицаја ириганаса на размазни слој и минерални 

састав дентина канала корена зуба“     

 

Кандидат: Дајана Ного 
Изборно подручје: Превентивна медицина 

Комисија: 

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

Крагујевцу за ужу научну област Дечија и превентивна стоматологија, члан   

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

Крагујевцу за ужу научну област Хигијена са медицинском екологијом, члан  

3. Доц. др Милица Лабудовић-Боровић, доцент Медицинског факултета Универзитета у 

Београду за ужу научну област Хистологија и ембриологија, члан 

 

Предлог ментора: проф. др Ирена Вуковић, ванредни професор Факултета медицинских наука у 

Крагујевцу за ужу научну област Хистологија и ембриологија. 

 

Предлог: Усвојити извештај и именовати ментора. 

 

 

 

 

7. „Утицај рехабилитације вида специјалним помагалима на квалитет живота слабовиде 

дјеце“     

 

Кандидат: Зорица Тончић 
Изборно подручје: Неуронауке 

Комисија: 

1. Проф. др Светлана Јовановић, варедни професор Факултета медицинских наука Унивезитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Oфталмологија, члан   

2. Доц. др Сунчица Срећковић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу 

за ужу научну област Oфталмологија, члан 

3. Доц. др Весна Јакшић, доцент Медицинског факултета Универзитета у Београду за ужу научну 

област Oфталмологија, члан 

 

Предлог ментора: проф. др Мирјана Петровић Јанићијевић, редовни професор Факултета 

медицинских наука у Крагујевцу за ужу научну област Офталмологија. 

 

Предлог: Усвојити извештај и именовати ментора. 
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8. „Утицај синдрома сагоревања на професионалне и личне компетенције фармацеута“     

 

Кандидат: Драгана Јоцић 
Изборно подручје: Превентивна медицина 

Комисија: 

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

научну област Социјална медицина, председник   

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

научну област Психијатрија, члан 

3. Проф. др Душанка Крајновић, ванредни професор Фармацеутског факултета у Београду за ужу 

научну област Социјална фармација и истраживање фармацеутске праксе, члан 

4. Проф. др Дејан Јеремић, ванредни професор Факултета медицинских наука у Крагујевцу за 

ужу научну област Анатомија, члан 

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

Крагујевцу за ужу научну област Анатомија, члан 

 

Предлог ментора: проф. др Нела Ђоновић, ванредни професор Факултета медицинских наука у 

Крагујевцу за ужу научну област Хигијена и екологија. 

 

Предлог: Усвојити извештај и именовати ментора. 

 

 

9. „Утицај образаца потрошње здравствених услуга на самопроцену здравља и задовољство 

грађана здравственом заштитом у Републици Србији“     

 

Кандидат: Наташа Михаиловић 
Изборно подручје: Превентивна медицина 

Комисија: 

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

Крагујевцу за ужу научну област Хигијена са медицинском екологијом, председник   

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

Крагујевцу за ужу научну област Социјална медицина, члан 

3. Проф. др Биљана Миличић, ванредни професор Стоматолошког факултета у Београду за ужу 

научну област, за ужу научну област Медицинска статистика и информатика, члан 

 

Предлог ментора: проф. др Михајло Јаковљевић, ванредни професор Факултета медицинских 

наука у Крагујевцу за ужу научну област Фармакологија и токсикологија. 

 

Предлог: Усвојити извештај и именовати ментора. 
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Б 2. ИМЕНОВАЊЕ МЕНТОРА 

 

1. „Улога физичке активности у регулацији кардиоваскуларне хомеостазе пацова“     

 

Кандидат: Саша Плећевић 
Изборно подручје: Експериментална и примењена физиологија са спортском медицином 

 

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

наука у Крагујевцу за ужу научну област Физиологија. 

 

Предлог: Именовати ментора. 

 

 

Б 2. РАЗРЕШЕЊЕ МЕНТОРА МЕНТОРА 

 

 

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

Крагујевцу за ужу научну област Дечија и превентивна стоматологија, поднела је молбу да се 

резреши менторства докторске дисертације под називом: „Утицај новосинтетисаних скафолда и 

мезенхималних матичних ћелија на ектопичну остеогенезу in vivo“,  кандидата Момира 

Стевановића. 

 

Предлог: Усвојити молбу и разрешити ментора. 

 

 

 В. ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ И ОДБРАНУ ЗАВРШЕНИХ 

ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА 

 

 

 

 

1. „Анализа утицаја терапије кардиоваскуларних болести на ефикасност локалних 

анестетика приликом екстракције зуба: серија случајева“   
 

Кандидат: Марко Милосављевић 
Изборно подручје: Клиничка и експериментална фармакологија 

Предлог Комисије: 

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

Крагујевцу за  ужу научну област Фармакологија и токсикологија, члан 

2. проф. др Драгана Даковић, ванредни професор Медицинског факултета ВМА Универзитета 

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

3. доц. др Драган Газивода, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за  

ужу научну област Орална хирургија, члан 

4. проф. др Јасна Јевђић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за  ужу научну област Хирургија, члан 

5. проф. др Владимир Милорадовић, ванредни професор Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу за  ужу научну област Интерна медицина, члан 

 

Предлог: Формирати комисију у предложеном саставу.    
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2. „Анализа фактора ризика за смртни исход и трошкова лечења код пацијената на 

механичкој вентилацији са пнеумонијом“   
 

Кандидат: Влада Цекић 
Изборно подручје: Клиничка и експериментална фармакологија 

Предлог Комисије: 

1. проф. др Марина Петровић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина, председник  

2. проф. др Весела Радоњић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Клиничка фармакологија, члан 

3. проф. др Момир Миков, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Новом 

Саду за ужу научну област Фармакологија, члан 

4. проф. др Јасна Јевђић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Хирургија, члан 

5. доц. др Ирена Костић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за  ужу 

научну област Патолошлка физиологија, члан 

 

Предлог: Формирати комисију у предложеном саставу.    

 

3. „Утицај селективне блокаде елемената ткивног ренин ангиотензин алдеостерон система на 

изоловано срце пацова у хемијски изазваном Diabetes mellitus-у“   
 

Кандидат: Петар Ристић 
Изборно подручје: Клиничка и експериментална интерна медицина 

Предлог Комисије: 

1. доц. др Владимир Живковић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Физиологија, председник 

2. доц. др Јелена Пантић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за 

ужу научну област Микробиологија и имунологија, члан 

3. проф. др Милица Нинковић, ванредни професор Медицинског факултета ВМА Универзитета 

одбране у Београду за ужу научну област Физиологија, члан 

 

Предлог: Формирати комисију у предложеном саставу.    

 

4. „Антитуморска активност екстракта chelidonium majus in vitro“   
 

Кандидат: Милена Дељанин 
Изборно подручје: Клиничка и експериментална фармакологија 

Предлог Комисије: 

1. проф. др Михајло Јаковљевић, ванредни професор Факултета медицинских наука у Крагујевцу 

за ужу научну област Фармакологија и токсикологија, председник 

2. проф. др Снежана Цупара, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за  ужу научну област Фармацеутска технологија - члан 

3. Др Александра Ристић-Фира, научни саветник, Институт за нуклеарне науке "Винча", Београд, 

члан 

4. проф. др Владислав Воларевић, ванредни професор Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу, за ужу научну област Микробиологија и имунологија- члан 

5. Доц. др Марија Миловановић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу, за ужу научну област Микробиологија и имунологија, члан 

 

Предлог: Формирати комисију у предложеном саставу. 
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5. „Анализа фактора који утичу на ниво витамина  Д  код особа са менталним  

поремећајима“   
 

Кандидат: Светлана Ристић 
Изборно подручје: Народно здравље 

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 Сања Коцић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за  ужу научну област Социјална медицина, члан 

3. проф. др Милан Петронијевић, ванредни професор Медицинског факултета ВМА 

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

4. доц. др Владимир Јањић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за  

ужу научну област Психијатрија, чалн 

5. доц. др Олгица Михаљевић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу 

за  ужу научну област Патолошка физиологија, члан 

 

Предлог: Формирати комисију у предложеном саставу. 

 

 

 

6. „Утицај генског полиморфизма метаболишућих ензима CYP3А5, CYP2C8 и CYP1А2 на 

ефикасност и безбедност терапије карбамазепином код деце“ 

   

Кандидат: Драгана Драгаш Миловановић 
Изборно подручје: Неуронауке 

Предлог Комисије: 

1. проф. др Слободан Обрадовић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета 

у Крагујевцу за  ужу научну област Педијатрија, председник 

2.  проф. др Гордана Тончев, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за  ужу научну област Неурологија, члан 

3. проф. др Драган Миловановић, редовни професор Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу за  ужу научну област Фармакологија и токсикологија, члан 

4. проф. др Јасмина Миловановић, ванредни професор Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу за  ужу научну област Фармакологија и токсикологија, члан 

5. проф. др Александар Рашковић, ванредни професор Медицинског факултета Универзитета у 

Новом Саду  за  ужу научну област Фармакологија са токсикологијом, члан 

 

Предлог: Формирати комисију у предложеном саставу. 
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7. „Фактори који утичу на квалитет живота пацијената после хируршких интервенција у 

општој анестезији“ 

   

Кандидат: Жарко Кривокапић 
Изборно подручје: Народно здравље 

Предлог Комисије: 

1. проф. др Слободан Милисављевић, редовни професор Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу за  ужу научну област Хирургија, председник 

2. проф. др Гордана Дедић, редовни професор Медицинског факултета ВМА Универзитета 

одбране у Београду за ужу научну област Психијатрија, члан 

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

Крагујевцу за  ужу научну област Хигијена и екологија, члан 

 

Предлог: Формирати комисију у предложеном саставу. 

 

 

 

 
8. „Утицај меких контактних сочива на интраокуларни притисак мерен методом 

безконтактне тонометрије“ 

   

Кандидат: Снежана Пешић 
Изборно подручје: Народно здравље 

Предлог Комисије: 

1. проф. др Мирјана Петровић Јанићијевић, редовни професор Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу за  ужу научну област Офталмологија, председник 

2. проф. др Мирослав Вукосављевић, редовни професор Медицинског факултета ВМА 

Универзитета одбране у Београду за ужу научну област Офталмологија, члан 

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

Крагујевцу за  ужу научну област Хигијена и екологија, члан 

 

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

ЗАВРШЕНИХ ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА 

 

 

 
1. „Анализа фактора ризика за развој атеросклерозе код болесника који болују од хроничне 

болести бубрега“     

 

Кандидат: Милица Петровић 
Изборно подручје: Клиничка и експериментална интерна медицина 

Комисија: 

1. проф. др Снежана Живанчевић Симоновић, редовни професор Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу  за ужу научну област Патолошка физиологија, председник  

2. проф. др Нада Пејновић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу  за ужу научну област Патолошка физиологија, члан  

3. проф. др Драган Јовановић, редовни професор на Медицинском факултету ВМА Универзитета 

одбране у Београду за ужу научну област интерна медицина), члан  

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

Крагујевцу  за ужу научну област Интерна медицина, члан 

5. доц. др Тамара Драгичевић, доцент на Медицинском факултету ВМА Универзитета одбране у 

Београду за ужу научну област интерна медицина, члан 

 

Предлог: Усвојити извештај. 

 

 

 

 

2. „Квалитет живота болесника на хроничној хемодијализи и са трансплантираним 

бубрегом“   

 

Кандидат: Гора Миљановић 
Изборно подручје: Превентивна медицина 

Комисија: 

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

Крагујевцу за ужу научну област Хигијена са медицинском екологијом, председник 

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

Крагујевцу за ужу научну област Социјална медицина, члан  

3. проф. др Соња Радаковић, редовни професор Медицинског факултета ВМА Универзитета 

одбране у Београду за ужу научну област Хигијена и медицинска екологија, члан 

 

Предлог: Усвојити извештај. 
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3. „Утицај примене глукагона и адреналина на исход срчаног застоја изазваног 

фибрилацијом комора – експериментални моде“   

 

Кандидат: Violetta Raffay 
Изборно подручје: Ургентна медицина 

Комисија: 

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

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Физиологија, председник  

2. Проф. др Мирко Росић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Физиологија, члан  

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

Београду за ужу научну област Медицинска статистика и информатика, члан 

   

Предлог: Усвојити извештај. 

 

 

 

4. „Синтеза, карактеризација и потенцијална биолошка активност комплекса паладијума(II) 

и платине(IV) са S-алкил дериватима тиосалицилне киселине“   

 

Кандидат: Марина Мијајловић 
Изборно подручје: Клиничка и експериментална фармакологија 

Комисија: 

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

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

председник 

2. проф. др Тибор Сабо, редовни професор Хемијског факултета Универзитета у Београду за ужу 

научну област Општа и неорганска хемија, члан  

3. доц. др Верица Јевтић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу 

за ужу научну област Неорганска хемија, члан   

4. доц. др Марија Миловановић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Микробиологија и имунологија, члан  
5. НС др Ивана Радојевић, научни сарадник Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу за научну област Биологија, члан 

   

Предлог: Усвојити извештај. 
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Д. МОЛБЕ И ЗАХТЕВИ 

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

 
1. др Милица Ђорђевић 

Молба за прелазак са друге године докторских академских студија Медицинског факултета 

Универзитета у Нишу, смер стоматолошке науке, на другу годину докторских академских студија-

медицинске науке Факултета медицинских наука, изборно подручје Истраживања у стоматологији. 

Напомена:  

 Именована је запослена на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу у својству 

сарадника у настави за ужу научну област Протетика. 

 

Предлог: Усвојити молбу и извршити упис у другу годину студија, школске 2016/2017. 

године. 
 

 

 

 

 

 

Ђ. СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ 

ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ ИСПИТА ИЗ ГРАНЕ 

МЕДИЦИНЕ 

 

ПЕДИЈАТРИЈА 

 

I   Испитна комисија                                           

1. Проф. др Јасмина Кнежевић, председник, редовни професор          

2. Проф. др Ана Вујић, члан, ванредни професор  

3. Доц. др Гордана Костић, члан              

Резервни члан:  Доц. др Славица Марковић                                 

 

II  Испитна комисија 

1. Проф. др Биљана Вулетић, председник, ванредни професор  

2. Доц. др  Славица Марковић, члан    

3. Доц. др  Гордана Костић, члан            

Резервни члан:  Доц.др Александра Симовић                                                              

 

III  Испитна комисија 

1. Проф. др Анђелка Стојковић, председник, ванредни професор   

2. Проф др Зоран Игрутиновић, члан ванредни професор  

3. Доц др Александра Симовић, члан       

Резервни члан:  Доц. др Славица Марковић 
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КАРДИОЛОГИЈА 

 

Комисија за полагање завршног субспецијалистичког испита из области кардиологије, за 

интернисте: 

 

1. Проф.др Горан Давидовић - председник комисије 

2. Проф.др Виолета Ирић-Ћупић - члан комисије 

3. Проф.др Јасмина Кнежевић - члан комисије 

4. Проф.др Владимир Милорадовић - члан комисије 

5. Проф.др Милоје Томашевић - члан комисије 

 

Резервни члан: доц.др Александра Симовић 

 

 

Комисија за полагање завршног субспецијалистичког испита из области кардиологије, за 

педијатре: 

 

1. Проф. др Јасмина Кнежевић - председник комисије 

2. Проф. др Горан Давидовић - члан комисије 

3. Доц. др Александра Симовић - члан комисије 

 

Резервни члан: проф. др Виолета Ирић-Ћупић 
 

 

 

 

 

Е. ОСНИВАЊЕ ДОКТОРСКЕ ШКОЛЕ 

 

УСВАЈАЊЕ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА-

МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ У ОКВИРУ ДОКТОРСКЕ ШКОЛЕ 


