
 
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 6. 

 
НАЗИВ ФАКУЛТЕТА  MЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ  

 

 
 

ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 
-oбавезна садржина- свака рубрика мора бити попуњена 

(сви подаци уписују се у одговарајућу рубрику, а назив и место рубрике не могу се мењати или 

изоставити) 

I ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 

 
1. Датум и орган који је именовао комисију 

 

Одлуком Наставно-научног већа Медицинског факултета у Новом Саду od 

 25.04.2014.године именована је Комисија за оцену докторске дисертације Асист. 

 др Љубе Вујановић под насловом „Контактне сензибилизација код оболелих од  

хроничне венске инсуфицијенције“ у саставу:  
 

2. Састав  комисије  са  назнаком  имена  и  презимена  сваког  члана,  звања,  назива  уже  научне 

области за коју је изабран у звање, датума избора у звање и назив факултета, установе у којој 

је члан комисије запослен: 

 

1. Доц. др Милан Матић, председник, доцент (2010), ужа научна област 

дерматовенерологија, Универзитет у Новом Саду Медицински факултет, 

Клиника за кожно-венеричне болести КЦ Војводине, Нови Сад 

           2. Проф. др Ивана Бинић, члан, редовни професор (2010), ужа научна 

           област дерматовенерологија, Универзитет у Нишу Медицински факултет. 

           Клиника за кожне и полне болести КЦ Ниш 

  

3. Проф. др Игор Митић, члан, редовни професор (2011), ужа научна област 

интерна медицина, Универзитет у Новом Саду Медицински факултет, 

Институт за интерне болести, Клиника за нефрологију и клиничку 

имунологију КЦ Војводине, Нови Сад 

 
II ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

 

1. Име, име једног родитеља, презиме: Вујановић,  Мирко,  Љуба 

 

 

2. Датум рођења, општина, држава: 17.08.1961, Нови Сад, Србија 
 

3. Назив  факултета,  назив  студијског  програма  дипломских  академских  студија  –  мастер  и 

стечени стручни назив 

 
4. Година уписа на докторске студије и назив студијског програма докторских студија 

 
5. Назив факултета, назив магистарске тезе, научна област и датум одбране: 
6. Научна област из које је стечено академско звање магистра наука: 



III НАСЛОВ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ:  

       „Контактна сензибилизација код оболелих од хроничне венске  

        инсуфицијенције“ 

 
IV ПРЕГЛЕД ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 

Навести кратак садржај са назнаком броја страна, поглавља, слика, шема, графикона и сл. 
 

            Докторска дисертација је написана на 123 стране текста, са 8 поглавља (Увод, 

            Циљ рада, Хипотеза рада, Материјал и методе, Резултати, Дискусија,  

            Закључак, Литература). Садржи 24 графикона, 57 табела, и 138 библиографске 

            јединице  из домаће и иностране литературе. 
Структура дисертације је коректно избалансирана.     

 
V ВРЕДНОВАЊЕ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 

        

Наслов рада је јасно формулисан, прецизан, разумљив и у духу је српског     

језика. 

Увод је написан јасно и систематизовано и пружа свеобухватан увид у 

изучавану проблематику. Садржи патофизиолошке механизме настанка 

хроничне венске инсуфицијенције, методе лечења и настанак могућих 

компликација између осталих и алергијског контактног дерматитиса. Посебна 

је пажња посвећена имунским збивањима у кожи оболелих од хроничне венске 

инсуфицијенције и могућем утицају на настанак и прогресију алергијског 

контактног дерматитиса.   

Циљеви рада су јасно изражени и формулисани. Циљеви рада су били да се 

код особа оболелих од хроничне венске инсуфицијенције  утврди: учесталост 

контактне сензибилизације, да ли постоји ризик за настанак контактне 

сензибилизације и да ли постоји корелација између дужине трајања болести и 

контактне сензибилизације.                                                                          

Хипотеза рада је јасно формулисана и у складу са циљевима рада. Учесталост 

контактне сензибилизације код особа са хроничном венском инсуфицијенцијом 

је значајно већа него код особа без хроничне венске инсуфицијенције, ризик за 

настанак контактне сензибилизације код особа са хроничном венском 

инсуфицијенцијом је већи него код особа које немају хроничну венску 

инсуфицијенцију и учесталост контактне сензибилизације је у позитивној 

корелацији са дужином трајања хроничне венске инсуфицијенције.                                                                                         

Материјал и методе. Ово поглавље детаљно описује примењену методологију 

и начин извођења, критеријуме за одабир испитаника и начин формирања 

узорка. Испитивање је спроведено као проспективна студија на Клиници за 

кожно-венеричне болести Клиничког центра Војводине. Испитаници су 

укључивани у студију по редоследу јављања на преглед и по добијању усмене и 

писмене сагласности. Испитивањем је обухваћено 266 испитаника који су 

подељени у две групе, експерименталну и контролну. Експерименталну групу 

је чинило 150 оболелих од хроничне венске инсуфицијенције који су упућени 

на алерголошко тестирање под сумњом на постојање контактног дерматитиса, а 

контролну групу је чинило 116 испитаника без хроничне венске 

инсуфицијенције који су такође под сумњом на постојање контактног 



дерматитиса упућени на алерголошко тестирање. Сваки испитаник је 

прегледан, процењена је тежина болести, попуњаван је упитник који је садржао 

податке о личној, породичној и професионалној анамнези, току болести, 

дужини трајања болести, могућим провоцирајућим факторима погоршања 

хроничне венске и алергијског контактног дерматитиса. Сви испитаници су 

алерголошки тестирани (епикутани тест) са стандардним алергенима, 

оригинално справљеним алергенима, готовим комерцијалним препаратима које 

су испитаници доносили на испитивање, а под сумњом да су изазвали 

контактни дерматитис. Приликом извођења теста поштоване су препоруке 

Интернационалне групе за контактни дерматитис. Резултати истраживања, 

добијени статистичком обрадом података, приказани су табеларно и графички. 

Изложени су систематично, прегледно и стручно, следећи усвојене циљеве и 

методологију рада. Поставка методологије је таква да се истраживање може 

поновити. Целокупно истраживање има одобрење од стране Етичког комитета 

медицинског факултета у Новом Саду.                                                                                

Резултати истраживања, добијени статистичком обрадом података, приказани 

су табеларно и графички. Изложени су систематично, прегледно и стручно, 

следећи усвојене циљеве и методологију рада. Приказ резултата садржи све 

планом предвиђене елементе.                                                                                             

Дискусија на медицински стручан начин објашњава добијене резултате и 

приказује поређење са резултатима других аутора. Цитирани литературни 

подаци су критички одабрани, уверљиви и актуелни и у значајној мери 

доприносе расветљавању проблематике којом се аутор бави. Коментари 

сопствених резултата су адекватно критички анализирани.                                                                                                                  
Литература је написана по свим правилима и на за то прописан начин. 

VI   СПИСАК НАУЧНИХ И СТРУЧНИХ РАДОВА КОЈИ СУ ОБЈАВЉЕНИ ИЛИ 
ПРИХВАЋЕНИ ЗА ОБЈАВЉИВАЊЕ НА ОСНОВУ РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА У 
ОКВИРУ РАДА НА ДОКТОРСКОЈ ДИСЕРТАЦИЈИ 

 

Таксативно  навести  називе  радова,  где  и  када  су  објављени.  Прво  навести  најмање  један  

рад објављен или прихваћен за објављивање у часопису са ISI листе односно са листе 

министарства надлежног  за  науку  када  су  у  питању  друштвено-хуманистичке  науке  или  

радове  који  могу заменити  овај  услов  до  01.јануара  2012.  године.  У  случају  радова  

прихваћених  за  објављивање, таксативно навести називе радова, где и када ће бити објављени и 

приложити потврду о томе. 

 

1. Jovanović M, Poljački M, Mimica – Dukić N, Boža P, Vujanović Lj, Đuran V,       

Stojanović S. Sesquiterpene lactone mix patch testing supplemented with dandelion 

extract in patients with allergic contact Dermatitis,atopic dermatitis and non- allergic 

chronic inflammatory skin diseases.Contact Dermatitis 2004; 51:101-10.  

2. Jovanović M. , Poljački M , Vujanović Lj., Đuran V. Acute febrile neutrophilic 

dermatosis (Sweet's syndrome) after influenza vaccination. J Am Acad Dermatol 2005; 

52(2):367-9. 
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VII ЗАКЉУЧЦИ ОДНОСНО РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 

Коначни закључци истраживања које аутор износи на крају своје дисертације 

су свеобухватни и јасно формулисани и директно изведени из резултата 

истраживања. Резултати истраживања документовано приказују да: 

1. Преваленција контактне сензибилизације екцемског типа код особа са 

хроничном венском инсуфицијенцијом је износила 49,3% ; 2. Преваленција 

контактне сензибилизације код особа са хроничном венском 

инсуфицијенцијом на алергене: из састава Европске стандардне батерије је 

износила 31,55% ; батерије специфичне за хроничну венску инсуфицијенцију 

је износила 28,45% ; комерцијално доступне батерије алергена убиквитарних 

коровских биљака из породице Compositae је износила 6,69%; оригинално 

справљене екстракте убиквитарних коровских биљака Војводине је износила 

6,11% ; 3. Није утврђена статистички значајна разлика у односу на пол; 4. 

Преваленција контактне сензибилизације код особа са хроничном венском 

инсуфицијенцијом се није статистички значајно разликовала од особа које 

нису имале хроничну венску инсуфицијенцију; 5. Позитивност епикутаног 

алерголошког теста којим се потврђује постојање контактне сензибилизације 

је била статистички значајно виша код особа са хроничном венском 

инсуфицијенцијом у односу на особе без хроничне венске инсуфицијенције; 6. 

Особе са хроничном венском инсуфицијенцијом су имале 2,45 пута виши 

ризик за настајање контактне сензибилизације на два и више алергена у 

односу на оне без хроничне венске инсуфицијенције; 7. Особе са хроничном 

венском инсуфицијенцијом су имале 3,69 пута виши ризик за настајање 

контактне сензибилизације на пет и више алергена у односу на оне без 

хроничне венске инсуфицијенције; 8. Учесталост контактне сензибилизације 

је у позитивној корелацији са дужином трајања болести 

 
VIII ОЦЕНА НАЧИНА ПРИКАЗА И ТУМАЧЕЊА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА 
Експлицитно навести позитивну или негативну оцену начина приказа и тумачења резултата 
истраживања. 

              
             Приказ и тумачење резултата су урађени стручно, јасно и коректно  
             због чега је оцена приказа и тумачења резултата позитивна. 

 
IX КОНАЧНА ОЦЕНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 

Експлицитно навести да ли дисертација јесте или није написана у складу са наведеним 

образложењем, као и да ли она садржи или не садржи све битне елементе. Дати јасне, прецизне и 
концизне одговоре на 3. и 4. питање: 

1. Да ли је дисертација написана у складу са образложењем наведеним у пријави теме 

 

Дисертација је у потпуности написана у складу са образложењем наведеним 

у пријави теме. 

 
2. Да ли дисертација садржи све битне елементе 

 

Дисертација садржи све битне елементе научног рада на основу којих би се 



истраживање могло поновити. 

 
3. По чему је дисертација оригиналан допринос науци 

У току израде овог рада коришћена је новоформирана батерија алергена 

специфична за оболеле од хроничне венске инсуфицијенције. Нема 

публикованих резултата о  учесталости контактне сензибилизације као ни о 

процени ризика за настанак контактне сензибилизације међу оболелима од 

хроничне венске инсуфицијенције 

 
4. Недостаци дисертације и њихов утицај на резултат истраживања 

Дисертација не садржи недостатке који би могли утицати на резултате 

истраживања. 

 
X ПРЕДЛОГ: 

На основу укупне оцене дисертације, комисија предлаже: 

       - да се докторска дисертација под називом ''Контактна сензибилизација код  
оболелих од хроничне венске инсуфицијенције'' прихвати и кандидату  Љуби 
Вујановић  одобри одбрана. 

   

 датум: 12.05.2014 

 
ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

 

_______________________________ 
 
____                                                                     Доц. Др Милан Матић , председник 
 
                                                                                                    
 

_______________________________ 
 
                                                                             Проф. Др Ивана Бинић, члан 
 
 
 

_______________________________ 
 
 
                                                                              Проф. Др Игор Митић, члан 
 
 
 
 

НАПОМЕНА: Члан комисије који не жели да потпише извештај јер се не слаже са мишљењем 

већине чланова комисије, дужан је да унесе у извештај образложење односно разлоге због којих не 

жели да потпише извештај. 


