
60. седница Наставно-научног већа  

 

ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА У ВЕЗИ СА ДОКТОРСКИМ ДИСЕРТАЦИЈАМА 

 

 

 

А. ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ НАУЧНЕ ЗАСНОВАНОСТИ ТЕМА 

ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА 

 

 

1. „Утицај сменског рада и фактора радног окружења на поремећај циркадијалног ритма спавања 

код јамских радника “   

Кандидат: Сашка Манић 

Изборно подручје: Неуронауке 

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

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Психијатрија, председник 

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

Крагујевцу за ужу научну област Неурологија, члан 

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

у Крагујевцу за ужу научну област Психијатрија, члан 

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

Крагујевцу за ужу научну област Социјална медицина, члан 

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

Београду за ужу научну област Психијатрија, члан 

 

Предлог: Формирати комисију у предложеном саставу.  

 

 

 

2. „Концентрација азот моноксида, малондиалдехида и глутатиона у носном секрету деце склоне 

акутном запаљењу средњег уха“    

Кандидат: Драгана Алексић 

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

ужу научну област Физиологија, члан 

3. Доц. др Александар Перић, доцент Медицинског факултета Војномедицинске академије 

Универзитета одбране у Београду за ужу научну област Оториноларингологија, члан 

 

Предлог: Формирати комисију у предложеном саставу.  
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3. „Утицај материјала и дизајна интраокуларног сочива на развој опацификације задње капсуле 

сочива код болесника након операције катаракте методом факоемулзификације“  

Кандидат: Душан Тодоровић 

Изборно подручје: Клиничка и експериментална хирургија 

Предлог Комисије:  
1. Доц. др Ненад Петровић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за 

ужу научну област Офталмологија, председник 

2. Проф. др Светлана Јовановић, ванредни професор Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Офталмологија, члан 

3. Доц. др Марко Контић, доцент Медицинског факултета Војномедицинске академије 

Универзитета одбране у Београду за ужу научну област Офталмологија, члан 

 

Предлог: Формирати комисију у предложеном саставу. 

 

 

4. „Неостварене потребе за здравственом заштитом у популацији одраслог становништва Србије“ 

Кандидат: Милош Митрашевић 

Изборно подручје: Превентивна медицина 

Предлог Комисије: 

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

Крагујевцу за ужу научну област Хигијена и екологија, председник 

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

за ужу научну област Хигијена и екологија, члан 

3. Др сци. мед. Немања Ранчић, научни сарадник Медицинског факултета Војномедицинске 

академије, Универзитет Одбране у Београду за ужу научну област Фармакологија, члан 

 

Предлог: Формирати комисију у предложеном саставу.  

 
 

5. „Повезаност експресије интерлеукина 1 и интерлеукина 33 са исходом хориоамнионитиса“ 

Кандидат: Никола Јовић 

Изборно подручје: Хумана репродукција и развој 

Предлог Комисије: 

1. Проф. др Александра Димитријевић, ванредни професор Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Гинекологија и акушерство, председник  

2. Проф. др Жељко Миковић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у 

Београду за ужу научну област Гинекологија и акушерство, члан 

3. Проф. др Горан Бабић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Гинекологија и акушерство, члан 

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

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

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

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

 

Предлог: Формирати комисију у предложеном саставу. 
 



60. седница Наставно-научног већа  

6. „Процена утицаја микроинфламације и секундарног хиперпаратиреоидизма на лечење анемије 

код болесника на хроничном програму хемодијализе“ 

Кандидат: Недим Хамзагић 

Изборно подручје: Клиничка и експериментална интерна медицина 

Предлог Комисије: 

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

ужу научну област Интерна медицина, председник 

2. Проф. др Марко Фолић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Клиничка фармација, члан 

3. Доц. др Мирјана Мијушковић, доцент Медицинског факултета Војномедицинске академије 

Универзитета одбране у Београду за ужу научну област Интерна медицина 

 

Предлог: Формирати комисију у предложеном саставу. 
 

 

7. „Параметри инфламације и когнитивне функције код болесника са хроничном болешћу бубрега“ 

Кандидат: Милена Јовановић 

Изборно подручје: Неуронауке 

Предлог Комисије: 

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

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Психијатрија, председник 

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

Крагујевцу за ужу научну област Психијатрија, члан 

3. Доц. др Мирјана Мијушковић, доцент Медицинског факултета Војномедицинске академије 

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

 

Предлог: Формирати комисију у предложеном саставу. 
 

 

8. „Испитивање значаја агрегометрије и ротационе тромбоеластографије у поремећају хемостазе 

код болесника са тешким облицима системске бактеријске инфекције“ 

Кандидат: Марија Вранеш 

Изборно подручје: Имунологија, инфекција и инфламација 

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 Бела Балинт, редовни професор Медицинског факултета Војномедицинске академије 

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

3. Доц. др Јелена Пантић, 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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9. „Утицај генетских варијанти ензима метаболизма масних киселина на њихов ефекат код 

пацијената са реуматоидним артритисом“ 

Кандидат: Маријана Томић-Смиљанић 

Изборно подручје: Експериментална и примењена физиологија са спортском медицином 

Предлог Комисије: 

1. Доц. др Мирјана Веселиновић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина, председник 

2. Др Соња Павловић, научни саветник Института за молекуларну генетику и генетско 

инжењерство Универзитета у Београду, члан  

3. Проф. др Милан Петронијевић, ванредни професор Медицинског факултета Војномедицинске 

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

 

Предлог: Формирати комисију у предложеном саставу.  

Комисија за писање Извештаја зa оцену научне заснованости теме докторске дисертације да обрати 

пажњу на наслов , треба избећи формулацију “на њихов ефекат” и уместо  “са”  да стоји  “од”. 
 

 

 

10. „Поређење ефикасности два протокола терапије  у лечењу постуретритисног хроничног 

рецидивирајућег реактивног артритиса“ 

Кандидат: Јарослав Бојовић 

Изборно подручје: Клиничка и експериментална интерна медицина 

Предлог Комисије: 

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, ванредни професор Медицинског факултета Војномедицинске 

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

3. Проф. др Наташа Петронијевић, ванредни професор Медицинског факултета Универзитета у 

Београду за ужу научну област Биохемија, члан 

4. Проф. др Марко Фолић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Клиничка фармација, члан 

5. Доц. др Дејана Ружић-Зечевић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Фармакологија и токсикологија, члан 

 

Предлог: Формирати комисију у предложеном саставу.  

Сугестија наслова Комисији за писање Извештаја зa оцену научне заснованости теме докторске 

дисертације за промену наслова: “Поређење ефикасности два протокола лечења 

постуретритисног реактивног артритиса”. 
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11. „Процена утицаја социодемографских,здравствених фактора и физичке активности на развој 

деформитета кичменог стуба код деце у развојном периоду“ 

Кандидат: Ирена Николић-Мицковић 

Изборно подручје: Експериментална и примењена физиологија са спортском медицином 

Предлог Комисије: 

1. Доц. др Александра Јуришић Шкевин, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујeвцу за ужу научну област Физикална медицина и рехабилитација, председник  

2. Доц. др Драгана Ћировић, доцент Медицинског факултета Универзитета у Београду за ужу 

научну област Физикална медицина и рехабилитација, члан  

3. НС Дејан Николић, научни сарадник Медицинског факултета Универзитета у Београду за ужу 

научну област Физикална медицина и рехабилитација, члан 

 

Предлог: Формирати комисију у предложеном саставу.  

Комисија за писање Извештаја за оцену научне заснованости теме докторске дисертације да обрати 

пажњу на наслов , избрисати  “у развојном периоду”. 
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Б. УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ НАУЧНЕ ЗАСНОВАНОСТИ ТЕМА 

ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА И ИМЕНОВАЊЕ МЕНТОРА 

 

1. „Хигијенско-нутритивни статус као предиктор здравља становништва Србије“     

Кандидат: Марија Секулић 

Изборно подручје: Клиничка и експериментална фармакологија 

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

Крагујeвцу за ужу научну област Социјална медицина, председник  

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

Крагујeвцу за ужу научну област Социјална медицина, члан  

3. Проф. др Александар Ћорац, ванредни професор Медицинског факултета у Приштини са 

привременим седиштем у Косовској Митровици за ужу научну област Превентивна медицина - 

Хигијена и хумана екологија, члан  

4. Доц. др Милан Радовановић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујeвцу 

за ужу научну област Интерна медицина, члан 

4. Доц. др Олгица Михаљевић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујeвцу 

за ужу научну област Патолошка физиологија, члан 

   

Предлог Коментора:  

Коментор: Проф. др Нела Ђоновић, ванредни професор Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујeвцу за ужу научну област Хигијена и екологија 

Коментор: Доц. др Драган Васиљевић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујeвцу за ужу научну област Хигијена и екологија 

 

Предлог: Усвојити извештај и именовати коменторе. 

 

 

2. „Утицај тежине респираторне инсуфицијенције на развој de novo кардиоваскуларних поремећаја 

код пацијента са опструктивном болешћу плућа на оксигенотерапији“     

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 ментора: Доц. др Виолета Ирић Ћупић, доцент Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина 
 

Предлог: Усвојити извештај и именовати ментора. 
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3. „Повезаност степена старачке немоћи и когнитивних карактеристика са физичком активностима 

и начином исхране особа старијих од 65 година“     

Кандидат: Стеван Јовановић 

Изборно подручје: Неуронауке 

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

Крагујевцу за ужу научну област Психијатрија, председник 

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

Београду за ужу научну област Психијатрија, члан 

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

за ужу научну област Хигијена и екологија, члан 
 

Предлог ментора: Проф. др Драган Павловић, редовни професор Факултетa за специјалну 

едукацију и рехабилитацију Универзитетa у Београду за ужу научну област Неурологија 
 

Предлог: Усвојити извештај и именовати ментора. Корекција техничке грешке, уместо 

„физичком“ да стоји „физичким“. 
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В. ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ И ОДБРАНУ ЗАВРШЕНИХ 

ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА 

 

 

1. „Значај концентрација колагена тип IV, трансферина и везујућег протеина масних киселина јетре 

у урину за рано откривање дијабетесне нефропатије“   

Кандидат: Бранкица Терзић 

Изборно подручје: Клиничка и експериментална интерна медицина 

Предлог Комисије:  
1. Проф. др Дејан Петровић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина, председник 

2. Проф. др Александар Ђукић, редовни професор Факултета медицинских  наука Универзитета 

у Крагујевцу за ужу научну област Патолошка физиологија, члан  

3. Проф. др Снежана Живанчевић Симоновић, редовни 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 Имунологија, члан 

5. Проф. др Тамара Драговић, ванредни професор Медицинског факултета Војномедицинске 

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

 

Предлог: Формирати комисију у предложеном саставу.   

 

   

 

2. „Анализа фактора ризика за настанак глиома“   

Кандидат: Ана Азањац Арсић 

Изборно подручје: Неуронауке 

Предлог Комисије: 
1. Проф. др Татјана Пекмезовић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у 

Београду за ужу научну област Епидемиологија, председник  

2. Проф. др Даница Грујичић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у 

Београду за ужу научну област Хирургија, члан  

3. Доц. др Светлана Милетић Дракулић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Неурологија, члан 

 

Предлог: Формирати комисију у предложеном саставу 
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3. „Утицај серумског нивоа јонског магнезијума као индиректног показатеља ексцитотоксичности 

на појаву психијатријског коморбидитета пацијената са рефракторном епилепсијом“   

Кандидат: мр Гориц Ђокић 

Изборно подручје: Неуронауке 

Предлог Комисије:  
1. Проф. др Гордана Тончев, ванредни професор Факултета медицинских наука за ужу научну 

област Неурологија, председник 

2. Проф. др Зорица Јовановић, ванредни професор Факултета медицинских наука у Крагујевцу за 

ужу научну област Патолошка физиологија, члан  

3. Доц. др Милан Латас, доцент Медицинског факултета Универзитета у Београду за ужу научну 

област Психијатрија, члан 

 

Предлог: Формирати комисију у предложеном саставу.   

 

 

 

4. „Утицај исхране обогаћене ОМЕГА-3 и ОМЕГА-6 масним киселинама на функцију миокарда и 

оксидативно-инфламацијске параметре код срца старих пацова“   

Кандидат: Кристина Радоман 

Изборно подручје: Превентивна медицина 

Предлог Комисије:  
1. Проф. др Нела Ђоновић, ванредни професор Факултета медицинских наука за ужу научну 

област Хигијена и екологија, председник 

2. Проф. др Владимир Јаковљевић, редовни професор Факултета медицинских наука у 

Крагујевцу за ужу научну област Физиологија, члан  

3. Др сци. Александра Арсић, научни сарадник Института за медицинска истраживања 

Универзитета у Београду за ужу научну област Биохемија, члан 

 

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

ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА 

 

1. „Ређи хуморални фактори ризика за исхемијски мождани удар и њихов прогностички значај“ 

Кандидат: Мердин Маркишић 

Изборно подручје: Неуронауке 

Комисија:  
1. Проф. др Гордана Тончев, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Неурологија, председник 

2. Доц. др Светлана Милетић Дракулић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Неурологија, члан 

3. Проф. др Мирослава Живковић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у 

Нишу за ужу научну област Неурологија, члан 

   
Предлог: Усвојити извештај. 

 

 

 

2. „Ефекат мезенхималних матичних ћелија на оштећење јетре узроковано активацијом NKT 

ћелија“ 

Кандидат: Марина Газдић 

Изборно подручје: Матичне ћелије у биомедицинским наукама 

Комисија:  
1. Проф. др Миодраг Лукић, редовни професор - емеритус 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 Миодраг Стојковић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета 

у Крагујевцу за ужу научну област Генетика, члан  

4. Проф. др Владимир Бубаширевић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у 

Београду за ужу научну област Хистологија и ембриологија,  

5. Проф. др Владимир Трајковић, ванредни професор Медицинског факултета Универзитета у 

Београду за ужу научну област Имунологија, члан 

   
Предлог: Усвојити извештај. 
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Д. МОЛБЕ, ЗАХТЕВИ 

 

1. Ивана Михајловић 2006/131 

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

„Утицај операције на отвореном срцу на агрегацију тромбоцита“. 

 

Ментор: Доц. др Светлана Ђукић 

 

Дана 25.02.2015. године Веће за медицинске науке Универзитета у Крагујевцу дало је сагласност 

на Извештај Комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације.  

 Напомена: Молбу је поднела благовремено, дана 17.10.2017. године, пре истека рока за израду и 

одбрану докторске дисертације. 

  

Предлог: Усвојити молбу. 

 

 

2. Ана Азањац Арсић 13/2009 

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

„Анализа фактора ризика за настанак глиома“ 

 

Ментор: Проф. др Гордана Тончев 

 

Дана 01.10.2014. године дата је сагласност Стручног већа за Медицинске науке Универзитета на 

Извештај Комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације.  

Напомена: Молбу је поднела благовремено, дана 27.09.2017. године, пре истека рока за одбрану 

докторске дисертације. 

 

Предлог: Усвојити молбу. 

 

 

3. Катедра ИП6 – Превентивна медицина предлаже Комисију за полагање усменог докторског 

испита у саставу: 

 

1. проф. др Нела Ђоновић 

2. проф. др Сања Коцић 

3. проф. др Марина Петровић 

4. доц. др Драган Васиљевић 

5. доц. др Снежана Радовановић 

 

Резервни чланови: 

1. проф. др Зоран Протрка 

2. проф. др Михајло Јаковљевић 

3. проф. др Гордана Тончев 

4. проф. др Владимир Јањић 

5. проф. др Горан Давидовић 

6. доц. др Светлана Ђукић 

 

Предлог: Усвојити предложену Комисију. 

 

 


