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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 
15.09.2014. године, Наставно-научно веће Медицинског факултета у Новом Саду. 
 

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. Проф. др Славенка Водопивец, специјалиста интерне медицине, субспецијалиста 
нефролог,  професор на  Медицинском факултету, Универзитета у Новом Саду, у 
пензији.  

 
2. Проф. др Татјана Илић, специјалиста интерне медицине, субспецијалиста нефролог, 

редовни професор на Катедри за интерну медицину Медицинског факултета, 
Универзитета у Новом Саду, запослена на Клиници за нефрологију и клиничку 
имунологију Клиничког центра Војводине. Изабрана у звање 01.07.2013.  

 
3. Проф. др Игор Митић, специјалиста интерне медицине, субспецијалиста нефролог, 

редовни професор на Катедри за интерну медицину Медицинског факултета, 
Универзитета у Новом Саду, запослен на Клиници за нефрологију и клиничку 
имунологију Клиничког центра Војводине. Изабран у звање 24.12.2011.  

 
 

II ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 
 

1. Име, име једног родитеља, презиме: Милица, Стево, Поповић 
 

2. Датум рођења, општина, држава: 22. 08. 1976. год, Сомбор, 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 
2009. године, Kлиничка медицина 

 
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: НИВО ХЕПЦИДИНА КОД БОЛЕСНИКА 
ЛЕЧЕНИХ ХРОНИЧНИМ ПРОГРАМОМ ХЕМОДИЈАЛИЗЕ.  
IV ПРЕГЛЕД ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 

Навести кратак садржај са назнаком броја страна, поглавља, слика, шема, графикона и сл. 
Докторска дисертација др Милице Поповић садржи 7 поглавља и 147 страница написаних у складу са 
пропозицијама писања и објављивања научног рада. Докторска дисертација садржи 12 слика, 48 



табела и 29 графикона. У литератури је наведен преглед 190 референци. Наведена литература је 
актуелна и савремена јер је углавном објављена у претходних пет година.  
У докторској дисертацији је обрађена актуелна тема о патогенетским механизмима за настанак 
анемије у склопу хроничне бубрежне инсуфицијенције, што би могло утицати на развој нових 
дијагностичких и терапијских могућности у лечењу ове врсте анемије.  
Циљеви и хипотезе истраживања су дефенисани на адекватан и савремен начин. 
Резултати истраживања су написани прецизно и јасно. 
Дискусија одсликава важност испитиваног проблема, а написана је адекватно и исцрпно. 
Закључци докторске дисертације одговарају на питања постављена у циљевима и хипотезама и 
омогућиће даље проширивање знања о факторима који утичу на развој и лечење анемије која се јавља 
у склопу хроничне бубрежне инсуфицијенције.     

V ВРЕДНОВАЊЕ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 
Сви делови докторске дисертације су написани на адекватан начин.  
Увод јасно и експлицитно објашњава етиологију, патогенезу, клиничку слику и лечење хроничне 
бубрежне инсуфицијенције, као и анемије која се јавља у склопу хроничне бубрежне инсуфицијенције. 
У уводу је јасно објашњена улога коју хепцидин има у настанку анемије као и његов дијагностички и 
терапијски значај. 
Циљеви и хипотезе су јасно дефинисани. Потпуно су оправдани са научног и стручног, као и са 
друштвено-социјалног аспекта. 
У поглављу материјал и методе јасно и прецизно је објашњена свака етапа истраживања, због чега је 
студија потпуно репродуцибилна.  
Резултати су приказани на одговарајући начин, јасно и прецизно и одговарају постаљеним циљевима и 
хипотезама.  
Дискусија је актуелна, написана и приказана на адекватан начин.  
Закључци истраживања су изведени на адекватан начин, јасно и експлицитно.  
Резултати и закључци добијени у истраживању указују на важну улогу хепцидина у патогенези 
анемије која се јавља у склопу хроничне бубрежне инсуфицијенције, као и утицај хепцидина на ефекат 
примењеног лечења код болесника на хроничном програму хемодијализе, због чега он може имати 
велики значај у развоју нових дијагностичих и терапијских могућности.  
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. Đurđević-Mirković T, Gvozdenović Lj, Majstorović-Stražmešter G, Knežević V, Ćelić D, 
Mirković S, Popović M. The experience in the applicitation of colistin in the treatment of 
patients with peritonitis on peritonela dialysis. Vojnosanit pregl 2014; OnLine-First  
September (00):62-62   М 23 

2. Popović Petrović S, Tomić S, Popović M. Rehabilitation in oncology. HealthMed 2010; 
4(4):816-818.   M 23 

3. Popović M, Ilić T, Božić D, Petrović L, Grgić Z, Popović L. Akutna intoksikacija ekstazijem: 
patofiziologija, klinička slika i lečenje. Medicina danas 2009; 8(10-12):386-393.   M52 

4. Popović M, Božić D, Petrović L, Grgić Z. Ekstazi kao uzrok akutne bubrežne insuficijencije. 
Medicina danas 2012; 11(10):301-304.   M 52 

5. Popović L, Popović M, Jelić M. Rezistencija na lečenje Rituksimabom: mehanizam i terapijske 
opcije. In press Medicina danas 2012.   M 52 

6. Ilić T., Mitić I., Đurđević-Mirković T., Vučković B., Milić B, Popović M.: Correlation between 
sera levels of sICAM-1 and sVCAM-1 and severity of kidney lesions in patient  with lupus 



nephritis; Med. Pregled 2007; 60 (Suppl 2): 128- 32. 
7. Grgić Z, Oros A, Tašić D, Popović L, Popović M: Ocular malignant melanoma in pregnancy: is 

a happy ending possible? Archive of Oncology, 2009; 17 (3): 83-5   М52  
8. T. Ilic, G. Strazmester Majstorovic, I. Mitic, B. Milic, D. Celic, T. Djurdjevic-Mirkovic, L.          

Petrovic, D. Bozic, M. Popovic, M. Sibalic Simin. Tubulointerstitial nephritis and hypokalemic 
tetraparesis in primary Sjogrens syndrome. Abstract book BANTAO Journal 2011; (9): рр 169  
M34  

9. M Majić, T Ilić, D Ćelić, B Milić, M Popović, I Mitić. Efficacy of etanercept ( 50 mg /weekly) in 
treatment of rheumat oid arthritis. 7 Internacionalni kongres o autoimunitetu , Ljubljana 
2010; Knjiga sažetaka: рр 493.  

10. L. Popovic, O. Markovic, D. Jovanovic, D. Marisavljevic, D. Petrovic, B. Mihaljevic, 
M. Popovic, T. Matkovic, G. Matovina-Brko, R. Zivkovic CD5-positive versus CD5-negative 
diffuse large B-cell lymphoma treated with immunochemotherapy: Is there a difference? EJC 
Suppl 2013 ECCO-ESMO abstract 3630 

11. L. Popovic, Z. Nikin, D. Jovanovic, S. Knezevic-Usaj, M. Popovic, G. Matovina-Brko BAFF, 
TACI and BCMA receptors expression and their impact on survival of patients with diffuse 
large b-cell lymphoma EJC Suppl 2013 ECCO-ESMO abstract 3633 

12. M Popović, T Ilić, D Ćelić, I Mitić. Rapidno progresivni glomerulonefritis u sklopu primarnog 
Sjogrenovog sindroma. 1. Kongres nefrologa Srbije, Beograd oktobar 2010; Knjiga sažetaka: 
рр 53  

13. M. Popović, T. Ilić, D. Ćelić, B. Milić, I. Mitić. Transverzalni mijelitis kao komplikacija 
primarnog Sjogrenovog sindroma. Godišnji kongres reumatologa Srbije, Aranđelovac 2014; 
Kniga sažetaka: рр 73  

14. D. Ćelić,  T. Ilić, J. Matijašević, U. Batranović, B. Milić, M. Popović, I. Mitić. Pulmonalna 
hipertenzija u autoimunim reumatološkim oboljenjima – prikaz slučaja. Godišnji kongres 
reumatologa Srbije, Aranđelovac 2014; Knjiga sažetaka: рр 71 

15. Popović M, Šibalić Simin M, Đurđević Mirković T, Ilić T, Stražmešter Majstorović G, Mitić I. 
Korelacija između serumskog nivoa paratiroidnog hormona i indeksa rezistencije na 
eritropoetin kod bolesnika na hemodijalizi. 3. Kongres nefrologa Srbije, Beograd 2014; Knjiga 
sažetaka: рр 53 

 
Увидом у доступне податке се констатује да кандидат има 11 радова из уже научне области 
интерна медицина-нефрологија и клиничка имунологија, из које и докторска дисертација. Од 
наведених радова, један је објављен у часопису који се налази на ISI листи (М 23).  

 

 
VII ЗАКЉУЧЦИ ОДНОСНО РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 
Закључци докторске дисертације су правилно изведени из добијених резултата, указујући на значај 
спроведеног истраживања и актуелност проблема анемије која се јавља у склопу хроничне бубрежне 
инсуфицијенције.  
Резултати истраживања јасно и прецизно одговарају циљевима и хипотезама истраживања. Приказани 
су концизно и значајно доприносе и научном и стручном раду у лечењу анемије која се јавља у склопу 
хроничне бубрежне инсуфицијенције. Резултати су указали на значај хепцидина у настанку анемије, 
као и његов утицај на лечење оболелих од анемије на хроничном програму хемодијализе.  
Закључци су изведени констуктивно и прецизно и потпуно одговарају циљевима истраживања, а 
подударају се са хипотезама постављеним у истаживању. Закључци истраживања су примењиви како 
у научном, тако и у стручном делу 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. 
Добијени резултати су приказани јасно и систематично, а потом протумачени у складу са 
принципима научно-истраживачког рада одговарајући на постављене циљеве и хипотезе 



студије. Резултати су приказани текстуално, табеларно и графички, јасни су за 
интерпретацију икомпарабилни са до сада објављеним испитивањима. Резултати су 
исцрпно објашњени у дискусији и компарабилни са већим бројем до сада објављених 
радова са сличним концептом. Резултате ове докторске дисертације комисија оцењује 
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 Милице Поповић, под насловом ''НИВО ХЕПЦИДИНА КОД 
БОЛЕСНИКА ЛЕЧЕНИХ ХРОНИЧНИМ ПРОГРАМОМ ХЕМОДИЈАЛИЗЕ'', написана је у складу са 
образложењеим 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 датим у пријави теме.  
2. Да ли дисертација садржи све битне елементе 
Дисертација садржи све битне елементе. 
3. По чему је дисертација оригиналан допринос науци 
Спроведеним истраживањем утврђено је постојање позитивне корелације између серумског 
нивоа хепцидина и IL-6, серумског нивоа гвожђа, феритина и TSAT, као и недељне дозе 
агенса за стимулацију еритропоезе. Утврђено је постојање негативне корелације између 
серумског нивоа хепцидина и трансферина, TIBC и одговора на терапију агеносом за 
стимулацију еритропоезе. Идентификација молекуле хепцидина као значајног фактора у 
настанку анемије која се јавља у склопу хроничне бубрежне инсуфицијенције, као и његов 
утицај на до сада примењиване методе лечења, могла би водити развоју нових терапијских 
стратегија базираних на блокади овог молекула.  
4. Недостаци дисертације и њихов утицај на резултат истраживања 
Докторска дисертација нема недостатака који би могли утицати на резултате истраживања. 

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

- да се докторска дисертација прихвати, а кандидату одобри одбрана 

   датум:31.10.2014. 

 
НАВЕСТИ ИМЕ И ЗВАЊЕ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 
 
      ________________________________________ 
 
       Проф. др Славенка Водопивец 
 
 
      ________________________________________ 
 
       Проф. др Татјана Илић 
 
 
      ________________________________________ 
 
       Проф. др Игор Митић  
 
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 ЕЛЕКТОРНСКОЈ 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	  


