
 

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 6. 

 

НАЗИВ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИ 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 

Наставно-научно веће Медицинског факултета у Новом Саду на седници одржаној 15.септембра 2014. 

године. 

 

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: 

 

Проф. др Дејан Вучковић, лекар специјалиста патологије, у звање редовни професор изабран 

01.02.2009. године за ужу научну област патологија. Запослен на Катедри за патологију на 

Медицинском факултету Нови Сад и Институту за плућне болести Војводине, Сремска Каменица. 

Доц. др Зорица Гајинов, лекар специјалиста дерматовенеролог, у звање доцента за ужу начну област 

дерматовенерологија изабрана 30.09.2010. Запослена на Катедри за дерматовенерологију на 

Медицинском факултету Нови Сад и Клиници за кожно-венеричне болести, Клиничког центра 

Војводине. 

Доц. др Жељко Мијушковић, лекар специјалиста дерматовенеролог, у звање доцента за ужу научну 

област дерматовенерологија изабран је 15.06.2011. године. Запослен на Медицинском факултету, 

Војномедицинска академија, Универзитет одбране, Београд. 

II ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

 
1. Име, име једног родитеља, презиме: Милана (Ђорђа) Ивков-Симић 

 
2. Датум рођења, општина, држава: 10.07.1966. Нови Сад, Србија (бивша Југославија). 

 

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

стечени стручни назив: Доктор медицине на Медицинском факултету Нови Сад 1998. године. 

Лекар специјалиста дерматовенеролог на Медицинском факултету 1997. године. 

 

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

студије опште медицине, уписана 2007. године. 

 

5. Назив факултета, назив магистарске тезе, научна област и датум одбране: Медицински 
факултет Нови Сад, „Квалитет живота оболелих од псоријазе с аспекта физикалних метода 

лечења“, одбрана 12.10.2007. 

6. Научна област из које је стечено академско звање магистра наука: дерматовенерологије 
III НАСЛОВ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ:  

„Клиничке и дермоскопске карактеристике диспластичних невуса“  

IV ПРЕГЛЕД ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 
Навести кратак садржај са назнаком броја страна, поглавља, слика, шема, графикона и сл. 



Докторска дисертација Асист. Др Милане Ивков-Симић садржи 120 страна и 7 поглавља написаних 

у складу са пропозицијама писања и објављивања научног рада. Докторска дисертација има 21

слику, 22 графикона и 45 табела. У докторској дисертацији је обрађена једна од најактуелнијих тема 

у савременој дерматопатологији - значај дермоскопије у дијагностици диспластичних невуса, 

односно могућности које ова метода пружа за откривање раних промена унутар самих невуса.

Циљеви и хипотезе истраживања су дефинисани на адекватан и савремен начин. Докторска 

дисертација значајно доприноси унапређењу свакодневног рада дерматолога који је суочен са 

великим бројем различитих пигментираних промена на кожи. Литература кориштена у дисертацији 
је актуелна и савремена. Сви делови докторске дисертације су написани на адекватан начин, 

резултати су приказани табеларно и графички и одговарају постављеним хипотезама истраживања. 

Дискусија осликава важност потпуног прегледа коже пацијента, примену различитих начина 

оцењивања уочених промена и пореди дермоскопске налазе са налазима после извршене биопсије 

промене, а написана је адекватно и исцрпно. Закључци докторске дисертације одговарају на питања 

постављена у циљевима и хипотезама. Закључци ове докторске дисертације унапредиће знања о

дермоскопској дијагностици диспластичних невуса коже.  

 
V ВРЕДНОВАЊЕ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 

Сви делови ове докторске дисертације су написани на адекватан начин. Увод јасно и експлицитно 

објашњава основне одлике пигментних промена коже и значај правилног дермоскопског прегледа 

пацијента. У уводу је дато објашњење о епидемиологији, етиологији, патохистолошким одликама, 

клиничким одликама, дијагностици, терапији и прогнози диспластичних невуса. Циљеви и хипотезе 

су јасно и прецизно дефинисани. Потпуно су оправдани како са научног тако и са стручног аспекта. 

Имају велики значај у свакодневном раду сваког дерматолога који ради и препоручени 

дермоскопски преглед Поглавље "материјал и методе" је написано прецизно и адекватно, јасно 

објашњавајући сваки део и етапу истраживања, чинећи студију потпуно репродуцибилном. 
Резултати су написани прецизно и јасно, одговарају циљевима истраживања и углавном су у 

позитивној корелацији са хипотезама. Дискусија је актуелна и написана је и приказана на адекватан 

начин. Закључци истраживања су изведени јасно и експлицитно. На основу резултата и закључака 

овог истраживања свакодневни алгоритам дијагностике пигментних невуса коже, а посебно 

диспластичних невуса, може бити унапређен. Сви делови докторске дисертације су јасни, прецизни 

и адекватни и оцењују се позитивном оценом.  

 
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. Gajinov Z, Misic Pavkov G, Matić M, ðuran V, Adić O, ðuran B, Ivkov M, Poljački M. Persistent

hepatic venous plexus in a patient with Sturge Weber syndrome. Pediatric dermatology 2008; 25(4): 

452-4. (М23) 

2. Ivkov-Simić M, ðuran V, Matić M, Gajinov Z, Jovanović M, Matović Lj. Hronična venska 

insuficijencija i kompresivna terapija. Med Pregl 2001;LIV (1-2): 69-74. (М51) 

3. Matić M, Lažetić B, Poljački M, ðuran V, Ivkov-Simić M. Lasersko zračenje male snage I njegov 

uticaj na reparatorne procese kože. Med Pregled 2003: 137-41. (М51) 

4. Poljački M, Gajinov Z, Ivkov M, Matić M, Gulušin Z. Oboljenja kože I infekcija virusom Hepatitisa 

C. Med Pregl 2000, LIII (3-4);141-5. (М51) 

5.  Ivkov-Simic M, Ros T, Gajinov Z, Duran V. A few faces of basal cell carcinoma: Case series report. 



2 nd Congress of the International Dermoscopy Society. Barselona, Spain 12-14 novembar 2009. 

Abstract of the 2nd International Dermoscopy Society Congress:65.77. (М34) 

6. Ivkov-Simić M, Gajinov Z, ðuran V, Roš T, Matić M, Golušin Z, Gajić B. Severity of psoriasis and 

efficacy of tretment. 19th Congres of the European Acadamy of Dermatology and Venereology, 6-10  
October 2010, Goethenburg. Abstract of the 19th Congress of EADV. P617. (М34) 

7. Ivkov-Simić M, Gajinov Z, Roš T, Matić M, ðuram V, Vučković N. Acute generalized 

exathematous pustulosis – case report. 20th Congres of the European Acadamy of Dermatology and 

Venereology, 20-24  October 2011, Lisabon Portugal. Abstract of the 20th Congress of EADV. 

PO105. (М34) 

8.  Gajinov Z, Duran V, Ivkov-Simic M, Ros T, Matić M. Composite dermatoscopic strawberry pattern 

in cicatricial alopecia caused by dicoid lupus. 2 nd Congress of the International Dermoscopy 

Society. Barselona, Spain 12-14 novembar 2009. Abstract of the 2nd International Dermoscopy 

Society Congress:60.59. 

9.  Ros T, Ivkov-Simic M, Gajinov Z, Duran V. Dermoscopic features of various dermatoses. 

Barselona, Spain 12-14 novembar 2009. Abstract of the 2nd International Dermoscopy Society 
Congress 76.120.(М34) 

10.  Ros T, Levakov A, Vuckovic N, Ivkov-Simic M. Unusual clinical impression of a dysplastic nevus: 

A case report. Barselona, Spain 12-14 novembar 2009. Abstract of the 2nd International Dermoscopy 

Society Congress 76.118 (М34) 

11. Ivkov-Simić M, Roš T, Gajinov Z, Vučković N. Dijagnostika melanoma uz pomoć dermoskopije na 

Klinici za kožno-venerične bolesti u Novom Sadu u periodu 2008-2011 godine. Zbornik radova. 

XVII Beogradski dermatološki dani, Beograd, 1-3. novembar, 2012. SLD, dermatovenerološka 

sekcija (ed).31 (М64) 

12. Ivkov-Simić M, Roš T, Gajić B, Vučković N. Eccentric hyperpigmentation seen with dermoscope in 

thin melanomas and dysplastic nevi – case series report. Abstract book. 2nd/19th Congress of 

Serbian association of Dermatovenerologists. 13-15.jun2013. O-7. (M64) 

13. Roš T, Gajić B, Ivkov-Simić M, Vučković N. Unusual clinical and/or dermoscopic presentations of 

basal cell carcinoma Abstract book. 2nd/19th Congress of Serbian association of 

Dermatovenerologists. 13-15.jun2013. O-8. (M64) 

14. Gajić B, Roš T, Ivkov-Simić M. Surgical excision of skin cancers in dermatology settings in Serbia 

Abstract book. 2nd/19th Congress of Serbian association of Dermatovenerologists. 13-15.jun2013. 
O-34. (M64) 

Увидом у доступне податке комисија констатује да кандидат има 1 рад реферисан у WоS-u, 

категорије М23, који је 1 из области из које је докторска дисертација.  
 

 

 
VII ЗАКЉУЧЦИ ОДНОСНО РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 

Резултати истраживања јасно и експлицитно одговарају циљевима и хипотезама истраживања. 

Резултати су приказани јасно и концизно и значајно доприносе научном и стручном раду у оквиру

дермоскопске дијагностике диспластичних невуса. Ови резултати приказују да је прогностичка 

вредност како већ добро познатих алгоритама дијагностике у потпуности примењива и корисна. 
Закључци су изведени конструктивно и коректно и потпуно одговарају циљевима истраживања, и

подударају се са хипотезама. Резултати су применљиви како у научном тако и у стручном погледу. 

Закључци и резултати истраживања су адекватни, јасни и прецизни и оцењују се позитивном оценом. 

 



VIII ОЦЕНА НАЧИНА ПРИКАЗА И ТУМАЧЕЊА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА 

Експлицитно навести позитивну или негативну оцену начина приказа и тумачења резултата 

истраживања. 

Резултати су приказани на адекватан начин, јасно, експлицитно и компарабилно. 

Приказани су табеларно, графички и текстуално, јасни су за интерпретацију у 

свакодневном раду али су и компарабилни са до сада објављеним студијама. Резултати су 

исцрпно евалуирани у дискусији и компарирани са већ објављеним студијама са сличним 

концептом. Из приказа резултата је видљиво да су конзистентни са већ објављеним 

радовима и студијама и јасно протумачени од стране аутора ове докторске дисертације. 
Резултате ове докторске дисертације комисија оцењује позитивном оценом. Начин приказа 

и тумачење резултата су адекватни, јасни и прецизни и оцењују се позитивном оценом. 

 
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: 

Докторска дисертација Асист. др Милане Ивков Симић под насловом "Клиничке и дермоскопске 
карактеристике диспластичних невуса" написана је у складу са образложењем и садржи све битне 

елементе. Комисија сматра да докторску дисертацију може оценити позитивном оценом. Докторску 

дисертацију треба прихватити и кандидату омогућити одбрану. 

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

Дисертација је написана у складу са образложењем наведеним у пријави теме. 

2. Да ли дисертација садржи све битне елементе 

Дисертација садржи све битне елементе. 

3. По чему је дисертација оригиналан допринос науци 

Утврђивање дермоскопских карактеристика диспластичних невуса и указивање на важне елементе 

који указују на евентуалну промену унутар невуса. Поређење налаза дермоскопије и патолошко 
хистолошког налаза је допринос науци, јер до сада није вршено овако обимно истраживање на 

нашој популацији. 

4. Недостаци дисертације и њихов утицај на резултат истраживања 

Дисертација нема недостатака који би могли утицати на резултат истраживања. 

X ПРЕДЛОГ: 
На основу укупне оцене дисертације, комисија предлаже: 

- да се докторска дисертација прихвати, а кандидату одобри одбрана 

   Датум: 22.09.2014. 

НАВЕСТИ ИМЕ И ЗВАЊЕ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

 

 

Проф. др Дејан Вучковић 

 
 

Доц. др Зорица Гајинов 

 
 

Доц. др Жељко Мијушковић 

 

 

 
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. 



 
 

 

ИЗВЕШТАЈ СЕ ПОДНОСИ У 10 ПРИМЕРАКА  

(два извештаја са оригиналним потписима) 

КАНДИДАТ ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА ДОСТАВИ ИЗВЕШТАЈ И У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ 

У PDF формату на ЦД-у 

НАПОМЕНА: Уз извештаје студенти морају да предају и попуњен образац бр. 7 у два 
примерка и на ЦД-у у PDF формату 


