
54. седница Наставно-научног већа  

 

ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА У ВЕЗИ СА ДОКТОРСКИМ ДИСЕРТАЦИЈАМА 

 

 

 

 

 

А. ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ НАУЧНЕ ЗАСНОВАНОСТИ ТЕМА 

ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА 

 

 

1 „Имунохистохемијске карактеристике и редокс статус хипофизно-гонадалног система након 

апликације анаболичког стероида перипуберталним и адултним мужјацима пацова “   

   

Кандидат: Јасмина Сретеновић   

Изборно подручје: Експериментална и примењена физиологија са спортском медицином 

Предлог Комисије:  

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

Универзитета у Крагујeвцу, ужа научна област Физиологија, председник 

2. проф. др Сузана Пантовић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујeвцу, ужа научна област Физиологија , члан 

3. НС Верица Милошевић, научни саветник Институт за биолошка истраживања "Синиша 

Станковић"  Универзитета у Београду, члан    

Предлог: Формирати комисију у предложеном саставу.  

 

 

 

2 „УТИЦАЈ ХРОНИЧНЕ ПРИМЕНЕ ЦИСПЛАТИНЕ И ДИЕТИЛ-ЕСТРА ЛИГАНДА (L3) (S,S)–

ЕТИЛЕНДИАМИН-N,N-ДИ-2- (3-ЦИКЛОХЕКСИЛ) ДИПРОПАНОАТ ДИХИДРОХЛОРИДА И 

ЊЕГОВИХ КОМПЛЕКСА СА Pt(IV) И Pd(II) НА СРЧАНИ МИШИЋ И КОРОНАРНУ 

ЦИРКУЛАЦИЈУ ПАЦОВА“   

   

Кандидат: Јелена Шмигић 

Изборно подручје: Експериментална и примењена физиологија са спортском медицином 

Предлог Комисије:  

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

Универзитета у Крагујeвцу, ужа научна област Физиологија, председник 

2. проф. др Гвозден Росић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област Физиологија, члан 

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

научну област Општа и неорганска хемија, члан 

Предлог: Формирати комисију у предложеном саставу. Комисија да обрати пажњу на предложени 

наслов докторске дисертације.  

 

 



54. седница Наставно-научног већа  

3 „УТИЦАЈ ХРОНИЧНОГ ПРЕКОНДИЦИОНИРАЊА ИНХИБИТОРИМА ФОСФОДИЕСТЕРАЗЕ 

1 САМОСТАЛНО И У КОМБИНАЦИЈИ СА ФИЗИЧКОМ АКТИВНОШЋУ НА 

ФУНКЦИОНАЛНИ ОПОРАВАК ИЗОЛОВАНОГ СРЦА ПАЦОВА“  

   

Кандидат: Јелена Ристић 

Изборно подручје: Експериментална и примењена физиологија са спортском медицином 

Предлог Комисије:  

1.  проф. др Душан Ђурић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област Клиничка фармација, председник 

2. проф. др Славољуб Јовић, ванредни професор Факултета ветеринарске медицине Универзитета 

у Београду, ужа научна област Физиологија, члан   

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

Крагујевцу, ужа научна област Физиологија, члан   

  

Предлог: Формирати комисију у предложеном саставу. 

 

 



54. седница Наставно-научног већа  

Б. УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ НАУЧНЕ ЗАСНОВАНОСТИ ТЕМА 

ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА И ИМЕНОВАЊЕ МЕНТОРА 

 

1 „Повезаност серумске концентрације 25-хидрокси витаминa D и густине костију код жена 

старијих од 35 година“     

Кандидат: Јелена Ђоковић 

Изборно подручје: Клиничка и експериментална фармакологија 

Комисија:  

1. проф. др Александра Лучић-Томић, ванредни професор Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина, председник 

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

Крагујевцу за уже научне области Фармакологија и токсикологија;  Клиничка фармација, члан 

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

научну област Фармакологија и токсикологија, члан 

4. проф. др Александар Ђукић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Патолошка физиологија, члан 

5. доц. др Мирјана Веселиновић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина, члан 

   
Предлог ментора: проф. др Јасмина Миловановић, ванредног професора Факултета медицинских 

наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Фармакологија и токсикологија.  

 

Предлог: Усвојити извештај и именовати ментора. 

 

 

2 „Метод примене пропофола и нежељени ефекти дубоке седације током дијагностичке 

колоноскопије“     

   

Кандидат: Вера Вучићевић 

Изборно подручје: Клиничка и експериментална фармакологија 

Комисија:  

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

у Крагујевцу, уже научне области Фармакологија и токсикологија;  Клиничка фармација, 

председник 

2. проф. др Соња Вучковић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду 

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

3. проф. др Драган Томић, ванредни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду 

за ужу научну област Интерна медицина, гастроентерохепатологија и хематологија- члан   

   
Предлог ментора: доц. др Татјана Вуловић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета 

у Крагујевцу за ужу научну област Хирургија.  

 

Предлог: Усвојити извештај и именовати ментора. 

 



54. седница Наставно-научног већа  

3 „Имунохистохемијске, ултраструктурне и морфометријске карактеристике мезиоденса“     

   

Кандидат: Сања Танасковић Станковић 

Изборно подручје: Експериментална и примењена физиологија са спортском медицином 

Комисија:  

1. проф. др Ирена Танасковић, редовни професор  Факултета медициснких 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 ментора: проф. др Зоран Милосављевић, ванредни професор Факултета медицинских 

наука Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Хистологија и ембриологија.  

 

Предлог: Усвојити извештај и именовати ментора. 

 

4 „Прогностички значај експресије VEGF, bcl2 и сурвивина код узнапредовалог 

немикроцелуларног карцинома плућа“     

   

Кандидат: Марина Марковић 

Изборно подручје: Експериментална и клиничка интерна медицина 

Комисија:  

1. проф. др Милан Кнежевић,  редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Патолошка анатомија – председник 

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

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Хирургија – члан 

3. проф. др Ивана Станковић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Нишу 

за ужу научну област Интерна медицина – пнеумофтизиологија – члан 

4. проф. др Гордана Радосављевић, ванредни професор Факултета медицинсих наука 

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Микробиологија и имунологија – члан 

5. доц. др Слађана Павловић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу 

за ужу научну област Микробиологија и имунологија – члан 

   
Предлог ментора: Проф. др Марина Петровић, вандредни професор Факултета медицинских 

наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина 
 

Предлог: Усвојити извештај и именовати ментора. 

 

 

 

 

 

 

 



54. седница Наставно-научног већа  

 

 

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 

Комисија:  

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 ментора: НС Соња Павловић, научни саветник Института за молекулатну генетику и 

генетско инжењерство Универзитета у Београду 
 
Предлог: Усвојити извештај и именовати ментора. 

 

 

6 „Антитуморски ефекат новосинтетисаних комплекса рутенијума(II) на туморске ћелије in vitro“     

   

Кандидат: Петар Чановић 

Изборно подручје: Клиничка и експериментална биохемија 

Комисија:  

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

у Крагујевцу за ужу научну област Биохемија – предсеник 

2. проф. др Живадин Бугарчић, редовни професор Природно-математичког факутлета 

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Неорганска хемија – члан 

3. доц. др Соња Мисирлић Денчић, доцент Медицинског факутлета Универзитета у Београду за 

ужу научну област Медициснка и клиничка биохемија – члан 

   
Предлог ментора: проф. др Иванка Зелен, ванредни професор Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Биохемија 
 

Предлог: Усвојити извештај и именовати ментора. 

 

  



54. седница Наставно-научног већа  

 В. ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ И ОДБРАНУ ЗАВРШЕНИХ 

ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА 

 

 

1 „ФАКТОРИ КОЈИ УТИЧУ НА ПРОЦЕС ЕЛИМИНАЦИЈЕ БЕНЗОДИАЗЕПИНА, КЛИНИЧКУ 

СЛИКУ И ИСХОД АКУТНЕ ИНТОКСИКАЦИЈЕ БЕНЗОДИАЗЕПИНИМА КОД ОСОБА 

СТАРИЈЕ ЖИВОТНЕ ДОБИ“   

   

Кандидат: Наташа Перковић Вукчевић 

Изборно подручје: Клиничка и експериментална фармакологија 

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 Весела Радоњић, ванредни професор Факултета медицинсих наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Клиничка фармација – члан 

3. доц. др Весна Мијатовић, доцент Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду за ужу 

научну област Фармакологија са токсикологијом – члан 

 

Предлог: Формирати комисију у предложеном саставу.   

 

   

 

2 „ ИДЕНТИФИКАЦИЈА ПРЕДИКТОРА МОРТАЛИТЕТА ПАЦИЈЕНАТА СА ПРЕЛОМОМ 

КУКА СТАРИЈЕ ЖИВОТНЕ ДОБИ “   

 

Кандидат: Taња Продовић 

Изборно подручје: Превентивна медицина 

Предлог Комисије: 

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

у Крагујевцу, за ужу научну област Хирургија - председник комисије 

2. проф. др Зоран Благојевић, ванредни професор Медицинског факултета Универзитета у 

Београду, ужа научна област Хирургија, члан 

3. проф. др Весна Шуљагић, редован професор Медицинског факултета Војномедицинске 

академије Универзитета одбране у Београду за ужу научну област Епидемиологија – члан 

 

Предлог: Формирати комисију у предложеном саставу 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 „ САМОУБИСТВО У РАЗЛИЧИТИМ ОБЛИЦИМА ДРУШТВЕНИХ КРИЗА ” 



54. седница Наставно-научног већа  

 

Кандидат: Мр Татјана Драгишић 

Изборно подручје: Неуронауке 

Предлог Комисије:  

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

Крагујевцу за ужу начну област Психијатрија – председник   

2. проф. др Гордана Мандић Гајић , ванредни професор Медицинског факултета 

Војномедицинске академије Унивезитета одбране у Београду за ужу научну област Психијатрија,– 

члан 

3. доц. др Милош Тодоровић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за 

ужу научну област Судска медицина- члан 

 

Предлог: Формирати комисију у предложеном саставу.    

 



54. седница Наставно-научног већа  

4 „КOНЦЕНТРАЦИЈЕ ЦИТОКИНА У СЕРУМУ КОД ПАЦИЈЕНАТА СА ПЛАНОЦЕЛУЛАРНИМ 

КАРЦИНОМОМ ЛАРИНКСА ” 

 

Кандидат: Јелена Сотировић 

Изборно подручје: Онкологија 

Предлог Комисије:  

1. проф. др Бранислав Белић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Оториноларингологија – председник 

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

академије Универзитета у Београду за ужу научну област Имунологија, члан 

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

Крагујевцу за уже научне области Микробиологија и имунологија; Онкологија, члан  

 

Предлог: Формирати комисију у предложеном саставу 

 

 

5 „ Хепатитис С и параметри инфламацијског одговора код пацијената са терминалном бубрежном 

инсуфицијенцијом ”  

 

Кандидат: Ружица Лукић 

Изборно подручје: Имунологија, инфекција и инфламација 

Предлог Комисије:  

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

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

председник 

2. проф. др Маја Ћупић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду за 

ужу научну област Микробиологија, члан 

3. проф. др Жељко Мијаиловић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета 

у Крагујевцу за ужу научну област Инфективне болести, члан 

4. проф. др Дејан Петровић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина, члан 

5. проф. др Гордана Радосављевић, ванредни професор Факултета медицинских наука 

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

 

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

ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА 

 

 

 

1 „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 

Комисија:  

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: Усвојити извештај 

 

 

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

ефикасност и безбедност терапије карбамазепином код деце“ 

 

 Кандидат: Драганa Драгаш Миловановић 

Изборно подручје: Имунологија 

Комисија:  

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: Усвојити извештај. 
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3  „Утицај меких контактних сочива на интраокуларни притисак мерен методом безконтактне 

тонометрије“    

 

Кандидат: Снежана Пешић 

Изборно подручје: Народно здравље 

Комисија:  
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: Усвојити извештај. 

 

 

 

4  „Антитуморска активност екстракта Chelidonium majus in vitro“    

 

Кандидат: Милена Дељанин 

Изборно подручје: Клиничка и експериментална фармакологија 

Комисија:  
1. проф. др Михајло Јаковљевић, ванредни професор Факултета медицинских наука 

Универзитета 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", 

Универзитета у Београду, 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: Усвојити извештај.  
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5  „Фактори  који  утичу  на  квалитет  живота пацијената после хируршких интервенција 

у општој анестезији“    

 

Кандидат: Жарко Кривокапић 

Изборно подручје: Народно здравље 

Комисија:  
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: Усвојити извештај.  
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Д. МОЛБЕ И ЗАХТЕВИ 

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

 

 

1. Душко Кљакић 74/2008 

 

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

„Утицај експресије естрогених и прогестеронских рецептора на ангиогенезу, апоптозу и 

пролиферацију ћелија миома код жена у пре и постменопаузи“ 

 

Ментор: доц. др Слободанка Митровић 

Дана 07.05.2014. године дата је сагласност Универзитета на Извештај Комисије за оцену научне 

заснованости теме докторске дисертације.  

Напомена:  

Молбу је поднео благовремено, дана 21.04.2017. године, пре истека рока за израду и одбрану 

докторске дисертације. 

 

Предлог: Усвојити молбу, одобрити продужетак рока за одбрани д.д. за једну годину 

 

 

2. Формирање нове Комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисерације  

 

„Утицај тежине респираторне инсуфицијенције на развој DE NOVO кардиоваскуларних  

поремећаја код пацијената са опструктивним болестима плућа на оксигеној терапији“ 

 

Кандидат: мр Оливера Андрејић 

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 Слободан Обрадовић, ванредни професор Медицинског факултета Војномедицинске 

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

 

3. 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.  

  



54. седница Наставно-научног већа  

 

Ђ. СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ 

 

1. ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ ИСПИТА 

 ИЗ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ 

ХИГИЈЕНА 

 

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

Крагујевцу за ужу научну област Хигијена са медицинском екологијом, председник 

2. доц. др Драган Васиљевић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу 

за ужу научну област Хигијена и екологија, члан  

3. проф. др Душица Стојановић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у 

Нишу за ужу научну област Хигијена са медицинском екологијом, члан 

Резервни члан: 

1. проф. др Горан Белојевић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у 

Београду за ужу научну област Хигијена.  

2. проф. др Славица Рађен, ванредни професор Медицинског факултета ВМА Универзитета 

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

3. проф. др Александар Ћорац, ванредни професор Медицинског факултета Универзитета у 

Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици за ужу научну област Хигијена, члан 

4. проф. др Горица Сбутега Милошевић, редовни професор Медицинског факултета 

Универзитета у Београду за ужу научну област Хигијена и медицинска екологија. 

Предлог: Формирати комисију у предложеном саставу.    

 

 

II МОЛБА ЗА ПРОДУЖЕТАК РОКА ЗА ПОЛАГАЊЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ 

ИСПИТА 

 

1. др. Игор Илић специјализант гране медицине Радиологија 

Молба за продужетак рока за полагање специјалистичког испита због болести  

Предлог: Усвојити молбу и одобрити продужетак рока за  полагање специјалистичког испита 
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III МОЛБА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ДЕЛА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ СТАЖА 

 

Подносиоци молбе: 

1. др сци. мед. Денис Брајковић, специјализант Максилофацијалне хирургије 

2. др. стом. Мирослав Васовић, специјализант Оралне хирургије 

3. др. стом. Марко Милосављевић, специјализант Стоматолошке протетике    

 

Молба за признавање дела специјалистичког стажа у трајању од шест месеци, с обзиром да су 

обављали здравствену делатност у здравственој установи дуже од две године по положеном 

стучном испиту на пословима који су у оквиру специјалистичких грана за које им је одобрена 

специјализација. 

Предлог: Усвојити молбу и признaти део специјалистичког стажа.  


