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14.1. ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА У ВЕЗИ СА ДОКТОРСКИМ 

ДИСЕРТАЦИЈАМА 
 

14.1.1. ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ НАУЧНЕ ЗАСНОВАНОСТИ 

ТЕМА ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА 
 

 

1 „Eфекти примене екстракта биљке Filipendula ulmaria (L.) Maxim. на бихевиоралне 

манифестације неуротоксичности изазване наночестицама калцијум фосфата код пацова“   

Кандидат: Наталија Арсенијевић 

Изборно подручје: Експериментална и примењена физиологија са спортском медицином 

Предлог Комисије Веће ДАС-а: 

1. Доц. др Драгица Селаковић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу 

за ужу научну област Физиологија, председник  

2. Проф. др Милица Поповић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Болести зуба са ендодонцијом, члан  

3. Проф. др Гаврило Брајовић, ванредни професор Стоматолошког факултета Универзитета у 

Београду за ужу научну област Базичне стоматолошке науке, члан  

Предлог Комисије НИР-а:  

1. Доц. др Драгица Селаковић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу 

за ужу научну област Физиологија, председник  

2. Проф. др Милица Поповић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Болести зуба са ендодонцијом, члан  

3. Проф. др Гаврило Брајовић, ванредни професор Стоматолошког факултета Универзитета у 

Београду за ужу научну област Базичне стоматолошке науке, члан  

Предлог НИР-а: Формирати комисију у предложеном саставу.  

 

2 „Постпартално испитивање утицаја COVID-19 на постељично ткиво код пацијенткиња 

инфицираних током трудноће“    

Кандидат: Марија Бићанин Илић 

Изборно подручје: Хумана репродукција и развој 

Предлог Комисије ДАС-а:  

1. Проф. др Мирјана Варјачић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Гинекологија и акушерство, председник  

2. Доц. др Јована Јоксимовић Јовић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Физиологија, члан 

3. Проф. др Ана Митровић Јовановић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета 

у Београду за ужу научну област Гинекологија и акушерство, члан  

Предлог Комисије НИР-а:  

1. Проф. др Мирјана Варјачић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Гинекологија и акушерство, председник  

2. Доц. др Јована Јоксимовић Јовић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Физиологија, члан 

3. Проф. др Ана Митровић Јовановић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета 

у Београду за ужу научну област Гинекологија и акушерство, члан  

Предлог НИР-а: Формирати комисију у предложеном саставу.  
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3 „Процена ризичног понашања и знања  у циљу превенције полно преносивих инфекција 

студентске популације“    

Кандидат: Слободан Суботић 

Изборно подручје: Превентивна медицина 

Предлог Комисије ДАС-а:  

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

ужу научну област Социјална медицина, председник  

2. Др сци мед Немања Ранчић, научни сарадник Војномедицинске академије Универзитета 

одбране у Београду за ужу научну област Фармакологија, члан  

3. Доц. др Далибор Стајић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за 

ужу научну област Хигијена и екологија, члан  

Предлог Комисије НИР-а:  

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

ужу научну област Социјална медицина, председник  

2. Др сци мед Немања Ранчић, научни сарадник Војномедицинске академије Универзитета 

одбране у Београду за ужу научну област Фармакологија, члан  

3. Доц. др Далибор Стајић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за 

ужу научну област Хигијена и екологија, члан  

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

ЗАСНОВАНОСТИ ТЕМА ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА И ИМЕНОВАЊЕ 

МЕНТОРА 
 

1 „Ефекти различитих антихипертензивних агенаса на исхемијско/реперфузиони поремећај 

изолованог срца пацова са хипертензијом“ 

Кандидат: Невена Драгашевић 

Изборно подручје: Експериментална и примењена физиологија са спортском медицином 

Комисија:  

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

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Физиологија, председник 

2. Проф. др Владимир Живковић, ванредни професор Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Физиологија, члан  

3. Проф. др Драган Ђурић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду 

за ужу научну област Физиологија, члан  

Увид јавности у извештај од 19.01. до 04.02.2021. године-Није било примедби 

Предложени ментор: 

Доц. др Тамара Николић Турнић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Клиничка фармација  

Предлог Веће ДАС-а: Усвојити Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације 

и одредити за менторa доц. др Тамару Николић Турнић, доцента Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Клиничка фармација 

Предлог НИР-а: Усвојити Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације и 

одредити за менторa доц. др Тамару Николић Турнић, доцента Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Клиничка фармација 

 

 

2 „Перформансе коморбидитета у систему дијагностички сродних група код цереброваскуларних 

болести“ 

Кандидат: Биљана Бајић 

Изборно подручје: Превентивна медицина 

Комисија:  

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

ужу научну област Социјална медицина, председник  

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

Београду за ужу научну област Медицинска статистика и информатика, члан  

3. Проф. др Светлана Милетић Дракулић, ванредни професор Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Неурологија  

Увид јавности у извештај од 03. до 19.02.2021. године-Није било примедби 

Предложени коментори: 

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

Крагујевцу за ужу научну област Социјална медицина  

Проф. др Виолета Ирић Ћупић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета 

у Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина 

Предлог Веће ДАС-а: Усвојити Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације 

и одредити за коменторе проф. др Сању Коцић, ванредног професора Факултета медицинских 
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наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Социјална медицина и проф. др Виолету 

Ирић Ћупић, ванредног професора Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за 

ужу научну област Интерна медицина 

Предлог НИР-а: Усвојити Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације и 

одредити за коменторе проф. др Сању Коцић, ванредног професора Факултета медицинских 

наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Социјална медицина и проф. др Виолету 

Ирић Ћупић, ванредног професора Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за 

ужу научну област Интерна медицина 

 

 

 

3 „Фармакоекономска анализа третмана схизофреније атипичним антипсихотицима у Републици 

Србији“ 

Кандидат: Александра Дутина 

Изборно подручје: Неуронауке 

Комисија:  

1. Проф. др Владимир Јањић,  ванредни 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. Проф. др Марина Костић,  ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Фармакологија и токсикологија, члан  

Увид јавности у извештај од 03. до 19.02.2021. године-Није било примедби 

Предложени ментор: 

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

Крагујевцу за уже научне области Фармакологија и токсикологија; Клиничка фармација  

Предлог Веће ДАС-а: Усвојити Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације 

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

медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за уже научне области Фармакологија и 

токсикологија; Клиничка фармација 

Предлог НИР-а: Усвојити Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације и 

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

медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за уже научне области Фармакологија и 

токсикологија; Клиничка фармација 

 

 

4 „Молекулски маркери инфламације и некрозе у предвиђању исхода акутног панкреатитиса“ 

Кандидат: Милан Пантелић 

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 Берислав Векић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Хирургија, члан  

3. Др сци мед Немања Ранчић, научни сарадник Војномедицинске академије Универзитета 

одбране у Београду за ужу научну област Фармакологија, члан  

Увид јавности у извештај од 08. до 23.02.2021. године - Усвојити извештај 

Предложени ментор: 
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Доц. др Александар Цветковић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Хирургија  

Предлог Веће ДАС-а: Усвојити Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације 

и одредити за менторa доц. др Александра Цветковића, доцента Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Хирургија 

Предлог НИР-а: Усвојити Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације и 

одредити за менторa доц. др Александра Цветковића, доцента Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Хирургија 

 

 

 

 

14.1.3. ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ И ОДБРАНУ ЗАВРШЕНИХ 

ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА 
 

 

1 „Утицај протеинске дијете са или без омега-3 масних киселина на развој неалкохолне масне 

дегенерације јетре пацова индуковане оланзапином“   

Кандидат: Мирослав Митровић 

Изборно подручје: Неуронауке 

Предлог Комисије ДАС-а:  

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

Крагујевцу за ужу научну област Психијатрија, председник    

2. Проф. др Драган Миловановић, редовни професор Факултета медицинских наука 

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

3. НС Весна Вучић, научни саветник Института за медицинска истраживања Универзитета у 

Београду за ужу научну област Физиологија и биохемија, члан   

Предлог НИР-а:  

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

Крагујевцу за ужу научну област Психијатрија, председник    

2. Проф. др Драган Миловановић, редовни професор Факултета медицинских наука 

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

3. НС Весна Вучић, научни саветник Института за медицинска истраживања Универзитета у 

Београду за ужу научну област Физиологија и биохемија, члан   

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

ЗАВРШЕНИХ ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА 
 

1 „Утицај психосоцијалних карактеристика на аутономну и имунску дисфункцију код особа са 

мултиплом склерозом“     

Кандидат: Драган Крстић 

Изборно подручје: Неуронауке 

Комисија:  

1. Доц. др Милица Боровчанин, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Психијатрија, председник,  

2. Проф. др Евица Динчић, ванредни професор Медицинског факултета Војномедицинске 

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

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

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

Увид јавности у извештај од: 29.12. 2020. до 28.01.2021. године-Није било примедби 

Предлог НИР-а: Усвојити Извештај  
 

 
2 „Испитивање ефикасности акрилата модификованог антигљивичним супстанцама у спречавању 

колонизације протеза гљивама рода Candida“     

Кандидат: Милица Ишљамовић (девојачки: Петровић) 

Изборно подручје: Истраживања у стоматологији 

Комисија:  

1. Проф. др Раде Живковић, ванредни професор Стоматолошког факултета Универзитета у 

Београду за ужу научну област Клиничке стоматолошке науке, председник  

2. Проф. др Сузана Оташевић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Нишу 

за ужу научну област Микробиологија и имунологија, члан  

3. Доц. др Марко Милосављевић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Стоматолошка протетика, члан 

Увид јавности у извештај од: 30.12. 2020. до 29.01.2021. године-Није било примедби 

Предлог НИР-а: Усвојити Извештај  

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

Кандидат: Милош Митрашевић 

Изборно подручје: Превентивна медицина 

Комисија:  

1. Доц. др Ивана Симић Вукомановић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Социјална медицина, председник    

2. Доц. др Марија Секулић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за 

ужу научну област Хигијена и екологија, члан  

3. Др сци мед Немања Ранчић, научни сарадник Војномедицинске академије Универзитета 

одбране у Београду за ужу научну област Фармакологија, члан  

Увид јавности у извештај од: 30.12. 2020. до 29.01.2021. године-Није било примедби 

Предлог НИР-а: Усвојити Извештај  
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4 „Упоредна анализа ефикасности и безбедности четири терапијска протокола у лечењу болесника 

са интермедијарно високим ризиком од плућне тромбоемболије“     

Кандидат: Игор Секулић 

Изборно подручје: Експериментална и примењена физиологија са спортском медицином 

Комисија:  

1. Доц. др Радиша Војиновић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу 

за ужу научну област Радиологија, председник  

2. Доц. др Дејан Костић, доцент Медицинског факултета Војномедицинске академије 

Универзитета одбране у Београду за ужу научну област Радиологија, члан  

3. Др сци мед Немања Ранчић, научни сарадник Војномедицинске академије Универзитета 

одбране у Београду за ужу научну област Фармакологијa, члан  

Увид јавности у извештај од: 11.01. до 10.02.2021. године-Није било примедби 

Предлог НИР-а: Усвојити Извештај  

 

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

субарахноидалним крварењем“     

Кандидат: Опанчина Валентина 

Изборно подручје: Клиничка и експериментална фармакологија 

Комисија:  

1. Доц. др Радиша Војиновић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу 

за ужу научну област Радиологија, председник  

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

у Крагујевцу за ужe научнe области Фармакологија и токсикологија; Клиничка фармација, члан  

3. Проф. др Јовица Шапоњски, ванредни професор Медицинског факултета Универзитета у 

Београду за ужу научну област Радиологија, члан  

Увид јавности у извештај од: 11.01. до 10.02.2021. године-Није било примедби 

Предлог НИР-а: Усвојити Извештај  

 
6 „Утицај полних разлика и дијете обогаћене полифенолима на стрес изазван акутним физичким 

оптерећењем“     

Кандидат: Никола Чикириз 

Изборно подручје: Експериментална и примењена физиологија са спортском медицином 

Комисија:  

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

ужу научну област Фармацеутска хемија, председник  

2. Доц. др Тамара Николић Турнић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу за ужу научну област Клиничка фармација, члан  

3. НС Весна Вучић, научни саветник Института за медицинска истраживања Универзитета у 

Београду за ужу научну област Физиологија и биохемија, члан  

Увид јавности у извештај од: 19.01. до 18.02.2021. године-Није било примедби 

Предлог НИР-а: Усвојити Извештај  
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14.1.5 МОЛБЕ 

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 
 

1. Наставак студија 

 
1. Миљан Зиндовић 44/2007 

Молба за наставак студија у школској 2020/21. години  

Препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 612-00-01346/2020-06 од 

18.09.2020.године  

Министарство препоручује високошколским установама да омогуће да студенти којима је истекао рок за 

завршетак студија у двоструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма, на 

лични захтев, продуже студирање по започетом студијском програму, условима и правилима студија. 

Предлог Веће ДАС-а: Усвојити молбу и одобрити наставак студија у шк. 2020/2021. години 

Предлог Комисије за НИР: Усвојити молбу и одобрити наставак студија у шк. 2020/2021. Години 

 
2. Маја Шоћ 14/2014 

Молба за наставак студија у школској 2020/21. години  

Препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 612-00-01346/2020-06 од 

18.09.2020.године  

Министарство препоручује високошколским установама да омогуће да студенти којима је истекао рок за 

завршетак студија у двоструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма, на 

лични захтев, продуже студирање по започетом студијском програму, условима и правилима студија. 

Предлог Веће ДАС-а: Усвојити молбу и одобрити наставак студија у шк. 2020/2021. години 

Предлог Комисије за НИР: Усвојити молбу и одобрити наставак студија у шк. 2020/2021. години 
 

3. Срђан Миланов 33/2014 

Молба за наставак студија у школској 2020/21. години  

Препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 612-00-01346/2020-06 од 

18.09.2020.године  

Министарство препоручује високошколским установама да омогуће да студенти којима је истекао рок за 

завршетак студија у двоструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма, на 

лични захтев, продуже студирање по започетом студијском програму, условима и правилима студија. 

Предлог Веће ДАС-а: Усвојити молбу и одобрити наставак студија у шк. 2020/2021. години 

Предлог Комисије за НИР: Усвојити молбу и одобрити наставак студија у шк. 2020/2021. Години 

 
4. Далибор Драгишић 03/2011 

Молба за наставак студија у школској 2020/21. години  

Препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 612-00-01346/2020-06 од 

18.09.2020.године  

Министарство препоручује високошколским установама да омогуће да студенти којима је истекао рок за 

завршетак студија у двоструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма, на 

лични захтев, продуже студирање по започетом студијском програму, условима и правилима студија. 

Предлог Веће ДАС-а: Усвојити молбу и одобрити наставак студија у шк. 2020/2021. години 

Предлог Комисије за НИР: Усвојити молбу и одобрити наставак студија у шк. 2020/2021. години 
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5. Снежана Васиљевић Шебек 60/2012 

Молба за наставак студија у школској 2020/21. години  

Препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 612-00-01346/2020-06 од 

18.09.2020.године  

Министарство препоручује високошколским установама да омогуће да студенти којима је истекао рок за 

завршетак студија у двоструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма, на 

лични захтев, продуже студирање по започетом студијском програму, условима и правилима студија. 

Предлог Веће ДАС-а: Усвојити молбу и одобрити наставак студија у шк. 2020/2021. години 

Предлог Комисије за НИР: Усвојити молбу и одобрити наставак студија у шк. 2020/2021. години 

 

 

 

2. Молба за мировање права и обавеза  на Докторским академским студијама 
1. Александра Петровић 59/2009 

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

болести. 

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

Предлог Комисије за НИР: Усвојити молбу и одобрити мировање права и обавеза у школској 

2020/21. 

 

 

 

3. Продужење рока за израду докторске дисертације 

 
1. Марина Марковић  71/2010 

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

„Прогностички значај експресије VEGF, bcl2 и сурвивина код изнапредовалог немикроцелуларног 

карцинома плућа“ 

Ментор: Проф. др Марина Петровић 

Дана 14.02.2017. године Веће за медицинске науке Универзитета у Крагујевцу дало је сагласност на 

Извештај Комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације. Кандидату Марини 

Марковић продужен је рок за израду и одбрану докторске дисертације под насловом „Прогностички 

значај експресије VEGF, bcl2 и сурвивина код узнапредовалог немикроцелуларног карцинома плућа“ 

одлуком Наставно-научног већа број одлуке 01-1678/4-16 од 26.02.2020. године.  

Напомена:  

Марина Марковић поднела је благовремено молбу дана 12.02.2021.године, пре истека рока.  

Правилником о пријави, изради и одбрани докторске дисертације, докторског уметничког пројекта 

прописано је да кандидат брани докторску дисертацију у року од три године од дана одобрења теме. 

Веће факултета може кандидату, на његов захтев, одобрити продужење рока за одбрану дисертације али 

највише још за две године. 

Предлог Веће ДАС-а: Усвојити молбу и одобрити продужетак рока у трајању од 1 године 

Предлог Комисије за НИР: Усвојити молбу и одобрити продужетак рока у трајању од 1 године 

 

 

2. Мирољуб Трифуновић  133/2012 

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

етиолошки фактори хронићног субјективног тинитуса“ 

Ментор: Проф. др Љубица Живић 

Дана 06.06.2018. године Веће за медицинске науке Универзитета у Крагујевцу дало је сагласност на 

Извештај Комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације.  

Напомена:  

Мирољуб Трифуновић поднео је благовремено молбу дана 11.02.2021.године, пре истека рока.  

Правилником о пријави, изради и одбрани докторске дисертације, докторског уметничког пројекта 

прописано је да кандидат брани докторску дисертацију у року од три године од дана одобрења теме. 
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Веће факултета може кандидату, на његов захтев, одобрити продужење рока за одбрану дисертације али 

највише још за две године. 

Предлог Веће ДАС-а: Усвојити молбу и одобрити продужетак рока у трајању од 1 године 

Предлог Комисије за НИР: Усвојити молбу и одобрити продужетак рока у трајању од 1 године 

 

 

3. Томислав Николић 26/2010 

Молба за продужетак рока за израду и одбрану докторске дисертације под насловом „Утицај акутног 

оштећења бубрега изазваног нефротоксичним агенсима на функцију миокарда пацова “ 

Ментор: Проф. др Дејан Петровић 

Дана 08.02.2017. године Веће за медицинске науке Универзитета у Крагујевцу дало је сагласност на 

Извештај Комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације. Кандидату Томиславу 

Николићу продужен је рок за израду и одбрану докторске дисертације под насловом „ Утицај акутног 

оштећења бубрега изазваног нефротоксичним агенсима на функцију миокарда пацова “ одлуком 

Наставно-научног већа број одлуке 01-14505/3-83 од 27. 11. 2019. године.  

Напомена:  

Томислав Николић поднео је благовремено молбу дана 05.02.2021.године, пре истека рока.  

Правилником о пријави, изради и одбрани докторске дисертације, докторског уметничког пројекта 

прописано је да кандидат брани докторску дисертацију у року од три године од дана одобрења теме. 

Веће факултета може кандидату, на његов захтев, одобрити продужење рока за одбрану дисертације али 

највише још за две године. 

Предлог Веће ДАС-а: Усвојити молбу и одобрити продужетак рока у трајању од 1 године 

Предлог Комисије за НИР: Усвојити молбу и одобрити продужетак рока у трајању од 1 године 

 
4. Никола Јовић 105/2013 

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

експресије интерлеукина 1 и интерлеукина 33 са исходом хориоамнионитиса“ 

Ментор: Проф. др Мирјана Варјачић 

Дана 07.03.2018. године Веће за медицинске науке Универзитета у Крагујевцу дало је сагласност на 

Извештај Комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације.  

Напомена:  

Никола Јовић поднео је благовремено молбу дана 05.02.2021.године, пре истека рока.  

Правилником о пријави, изради и одбрани докторске дисертације, докторског уметничког пројекта 

прописано је да кандидат брани докторску дисертацију у року од три године од дана одобрења теме. 

Веће факултета може кандидату, на његов захтев, одобрити продужење рока за одбрану дисертације али 

највише још за две године. 

Предлог Веће ДАС-а: Усвојити молбу и одобрити продужетак рока у трајању од 1 године 

Предлог Комисије за НИР: Усвојити молбу и одобрити продужетак рока у трајању од 1 године 

 
5. Наташа Достанић 43/2012 

Молба за продужетак рока за израду и одбрану докторске дисертације под насловом „Процена утицаја 

социодемографских, здравствених и карактеристика брачне заједнице на ментално здравље жена 

супружника зависних од алкохола“ 

Ментор: Проф. др Мирјана Јовановић 

Дана 04.04.2018. године Веће за медицинске науке Универзитета у Крагујевцу дало је сагласност на 

Извештај Комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације.  

Напомена:  

Наташа Достанић поднела је благовремено молбу дана 27.01.2021.године, пре истека рока.  

Правилником о пријави, изради и одбрани докторске дисертације, докторског уметничког пројекта 

прописано је да кандидат брани докторску дисертацију у року од три године од дана одобрења теме. 

Веће факултета може кандидату, на његов захтев, одобрити продужење рока за одбрану дисертације али 

највише још за две године. 

Предлог Веће ДАС-а: Усвојити молбу и одобрити продужетак рока у трајању од 1 године 

Предлог Комисије за НИР: Усвојити молбу и одобрити продужетак рока у трајању од 1 године 
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14.2. Специјалистичке и уже специјалистичке студије 

14.2.1. ПРИЈАВА ТЕМЕ РАДА УЖЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ 

 

 

1. Предлог комисије за одбрану рада уже специјализације из гране медицине Реуматологија под 

називом: Утицај нивоа витамина Д на активност болести и квалитет живота код 

пацијената оболелих од реуматоидног артртиса на биолошкој терапији.    

кандидата Оливере Радмановић у саставу: 

 

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

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина – председник, 

2. проф. др Мирјана Веселиновић, ванредни професор Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина – члан, ментор, 

3. проф. др Александра Јуришић Шкевин, ванредни професор Факултета медицинских 

наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Физикална медицина и 

рехабилитација – члан. 

 

Предлог већа за специјалистичке студије: усвојити тему и предложену комисију 

Предлог комисије за НИР: усвојити тему и предложену комисију 

 

2. Предлог комисије за одбрану рада уже специјализације из гране медицине Судска психијатрија 

под називом: Судско-психијатријски аспект насиља у породици на материјалу Службе за 

форензичку психијатрију Специјалне болнице за психијатријске болести “Горња Топоница” у 

периоду од 2009. до 2018. године. 

кандидата Зорана Светозаревићa у саставу: 

 

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, ментор, 

3. проф. др Мирјана Јовановић, ванредни професор Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Психијатрија – члан. 

 

Предлог већа за специјалистичке студије: усвојити тему и предложену комисију 

Предлог комисије за НИР: усвојити тему и предложену комисију 
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14.2.2.МОЛБЕ СТУДЕНАТА 

 

1. Привремени прекид специјалистичког стажа 

1. Дејан Филиповић 

Молба за привремени прекид специјалистичког стажа из гране медицине Ургентна медицина.  

Шеф катедре: проф. др Јасна Јевђић 

Напомена: Дом здравља Чачак поднео је захтев за привремени прекид специјалистичког стажа из 

гране медицине Ургентна медицина специјализанта Дејана Филиповића у периоду од 23.12.2020. 

године до 23.1.2021. године  због радног ангажовања специјализанта у матичној установи. 

Предлог већа за специјалистичке студије: одобрити привремени прекид 

Предлог комисије за НИР: одобрити привремени прекид 

 

2. Валентина Живадиновић 

Молба за привремени прекид рока за стицање услова за полагање специјалистичког испита  из 

гране медицине Неурологија.  

Шеф катедре: проф. др Гордана Тончев 

Напомена: Општа болница Јагодина поднео је захтев за привремени прекид рока за стицање 

услова за полагање специјалистичког испита  из гране медицине Неурологија специјализанта 

Валентине Живадоновић  у периоду од 1.12.2020. године до 28.2.2021. године  због радног 

ангажовања специјализанта у матичној установи. 

Предлог већа за специјалистичке студије: одобрити привремени прекид 

Предлог комисије за НИР: одобрити привремени прекид 

 

3. Марина Јовановић 

Молба за привремени прекид рока за одбрану рада уже специјализације из гране медицине 

Гастроентерохепатологија.  

Шеф катедре: проф. др Наташа Здравковић 

Напомена: Универзитетски клинички центар Крагујевац поднео је захтев за привремени прекид 

рока за одбрану рада уже специјализације из гране медицине Гастроентерохепатологија 

специјализанта Марине Јовановић  почев од 6.7.2020. године због радног ангажовања 

специјализанта у матичној установи. 

Предлог већа за специјалистичке студије: одобрити привремени прекид 

Предлог комисије за НИР: одобрити привремени прекид 

 

4. Света Јанковић 

Молба за привремени прекид специјалистичког стажа уже специјализације из гране медицине 

Реуматологија.  

Шеф катедре: проф. др Александра Томић Лучић  

Напомена: Универзитетски клинички центар Крагујевац поднео је захтев за привремени прекид 

специјалистичког стажа уже специјализације из гране медицине Реуматологија специјализанта 

Свете Јанковића  почев од 15.12.2020. године због радног ангажовања специјализанта у матичној 

установи. 

Предлог већа за специјалистичке студије: одобрити привремени прекид 

Предлог комисије за НИР: одобрити привремени прекид 
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5. Ненад Бабовић 

Молба за привремени прекид специјалистичког стажа из гране медицине Општа медицина.  

Шеф катедре: проф. др Мирјана Веселиновић 

Напомена: Дом здравља Горњи Милановац поднео је захтев за привремени прекид 

специјалистичког стажа из гране медицине Општа медицина специјализанта Ненада Бабовића  

почев од 14.12.2020. године због радног ангажовања специјализанта у матичној установи. 

Предлог већа за специјалистичке студије: одобрити привремени прекид 

Предлог комисије за НИР: одобрити привремени прекид 

 

6. Томислав Миљковић 

Молба за привремени прекид рока за стицање услова за полагање специјалистичког испита  из 

гране медицине Психијатрија.  

Шеф катедре: проф. др Владимир Јањић 

Напомена: Општа болница Лесковац поднела је захтев за привремени прекид рока за стицање 

услова за полагање специјалистичког испита  из гране медицине Психијатрија у периоду од 

20.11.2020. године до 31.1.2021. године због радног ангажовања у матичној установи. 

Предлог већа за специјалистичке студије: одобрити привремени прекид 

Предлог комисије за НИР: одобрити привремени прекид 

 

7. Наташа Милошевић 

Молба за привремени прекид рока за стицање услова за полагање специјалистичког испита  из 

гране медицине Радиологија.  

Шеф катедре: доц. Др Радиша Војиновић 

Напомена: Наташа Милошевић поднела је захтев за привремени прекид рока за стицање услова за 

полагање специјалистичког испита  из гране медицине Радиологија у периоду од 1.11.2020. године 

до 31.1.2021. године због радног ангажовања у матичној установи. 

Предлог већа за специјалистичке студије: одобрити привремени прекид 

Предлог комисије за НИР: одобрити привремени прекид 

 

8. Сања Симоновић 

Молба за привремени прекид рока за стицање услова за полагање специјалистичког испита  из 

гране медицине Стоматолошка протетика.  

Шеф катедре: доц. др Марко Милосављевић 

Напомена: Стоматолошка ординација Дејан Станишић поднела је захтев за привремени прекид 

рока за стицање услова за полагање специјалистичког испита  из гране медицине Стоматолошка 

протетика специјализанта Сање Симоновић почев од 1.12.2020. године  због радног ангажовања 

специјализанта у матичној установи. 

Предлог већа за специјалистичке студије: одобрити привремени прекид 

Предлог комисије за НИР: одобрити привремени прекид 
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2. Мировање права и обавеза 

1. Јелена Добривојевић 

Молба за мировање специјалистичког стажа из гране медицине Клиничка фармакологија.  

Шеф катедре: доц. др Дејана Ружић Зечевић 

Напомена: Јелена Добривојевић поднела је захтев за мировање специјалистичког стажа из гране 

медицине Клиничка фармакологија почев од 1.10.2020. године због боловања ради одржавања 

трудноће и неге детета. 

Предлог већа за специјалистичке студије: одобрити мировање 

Предлог комисије за НИР: одобрити мировање 

 

2. Ведрана Томић 

Молба за мировање рока за полагање специјалистичког испита из гране медицине Ортопедија 

вилица. 

Шеф катедре: доц. др Марко Милосављевић 

Напомена: Ведрана Томић поднела је захтев за мировање рока за полагање специјалистичког 

испита из гране медицине Ортопедија вилица почев од 8.1.2021. године због лома руке и 

немогућности да полаже практични део испита.  

Предлог већа за специјалистичке студије: одобрити мировање 

Предлог комисије за НИР: одобрити мировање 

 

 

3. Продружење рока за стицање услова 

 

1. Милош Глушчевић 

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

медицине Орална хирургија. 

Шеф катедре: доц. др Марко Милосављевић 

Напомена: Милош Глушчевић поднео је захтев за продужетак рока за стицање услова за полагање 

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

30.1.2021. године.  

Предлог већа за специјалистичке студије: одобрити привремени прекид 

Предлог комисије за НИР: одобрити привремени прекид 

 

2. Милош Живић 

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

медицине Орална хирургија. 

Шеф катедре: доц. др Марко Милосављевић 

Напомена: Милош Живић поднео је захтев за продужетак рока за стицање услова за полагање 

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

14.2.2021. године.  

Предлог већа за специјалистичке студије: одобрити привремени прекид 

Предлог комисије за НИР: одобрити привремени прекид 
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3. Марија Тасић 

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

медицине Неурологија. 

Шеф катедре: проф. др Гордана Тончев 

Напомена: Марија Тасић поднела је захтев за продужетак рока за стицање услова за полагање 

специјалистичког испита из гране медицине Неурологија. Рок за стицање услова истекао је 

15.2.2021. године.  

Предлог већа за специјалистичке студије: одобрити привремени прекид 

Предлог комисије за НИР: одобрити привремени прекид 

 

4. Милорад Владић 

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

медицине Орална хирургија. 

Шеф катедре: доц. др Марко Милосављевић 

Напомена: Милорад Владић поднео је захтев за продужетак рока за стицање услова за полагање 

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

14.8.2020. године.  

Предлог већа за специјалистичке студије: одобрити привремени прекид 

Предлог комисије за НИР: одобрити привремени прекид 

 

4. Наставак специјалистичког стажа 

 

1. Желимир Милинковић 

Молба за наставак специјалистичког стажа из гране медицине Физикална медицина и 

рехабилитација. 

Шеф катедре: проф. др Александра Јуришић Шкевин 

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

специјалистичког стажа из гране медицине Физикална медицина и рехабилитација почев од 

20.1.2021. године, с обзиром да је престала потреба за радним ангажовањем у матичној установи.  

Предлог већа за специјалистичке студије: одобрити наставак стажа 

Предлог комисије за НИР: одобрити наставак стажа 

 

 

2. Саша Пискулић 

Молба за наставак рока за полагање специјалистичког испита из гране медицине Општа медицина. 

Шеф катедре: проф. др Мирјана Веселиновић 

Напомена: Саша Пискулић поднео је захтев за наставак рока за полагање специјалистичког испита 

почев од 22.1.2021. године, а након раније одобреног мировања.  

Предлог већа за специјалистичке студије: одобрити наставак рока 

Предлог комисије за НИР: одобрити наставак рока 
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3. Сузана Филиповић Јовановић 

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

Шеф катедре: проф. др Александра Димитријевић 

Напомена: Сузана Филиповић Јовановић поднела је захтев за наставак специјалистичког стажа из 

гране медицине Гинекологија и акушерство почев од 13.2.2021. године, а након раније одобреног 

мировања.  

Предлог већа за специјалистичке студије: одобрити наставак стажа 

Предлог комисије за НИР: одобрити наставак стажа 

 

5. Прелаз  

 

1. Александра Поповић 

Молба за прелазак на специјалистичке студије из гране медицине Епидемиологија. 

Шеф катедре: проф. др Милена Илић 

Напомена: Александра Поповић поднела је молбу за прелазак са Медицинског факултета у Нишу 

на здравствену специјализацију из гране медицине Епидемиологија на Факултету медицинских 

наука у Крагујевцу. Специјализанткиња није отпочела са обављањем специјалистичког стажа.  

Предлог већа за специјалистичке студије: одобрити прелазак 

Предлог комисије за НИР: одобрити прелазак 

 

 

14.2.3. УСВАЈАЊЕ НОВИХ ИНФОРМАТОРА ПРЕДМЕТА 

 

1. Судска психијатрија 

Предлог информатора са распоредом предавања за школску 2020/21 годину 

Шеф катедре: проф. др Владимир Јањић 

Предлог већа за специјалистичке студије: усвојити предложени информатор 

Предлог комисије за НИР: усвојити предложени информатор 

 

2. Клиничка биохемија 

Предлог информатора са са проширеним списком литературе 

Шеф катедре: проф. др Иванка Зелен 

Предлог већа за специјалистичке студије: усвојити предложени информатор 

Предлог комисије за НИР: усвојити предложени информатор 

 

 
 

http://medf.kg.ac.rs/informacije/vece/nnvece/98/predlozi/Informator Sudska psihijatrija.pdf
http://medf.kg.ac.rs/informacije/vece/nnvece/98/predlozi/Informator Biohemija.pdf



