
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ                                                      ОБРАЗАЦ – 6 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД 

  

 

ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 

I        ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 

 

1. Датум и орган који је именовао комисију: 

43.електронска седница Наставно- научног већа Медицнског факултета 

Универзитета у Новом Саду одржана од 03.03.2022. до 04.03.2022. 

 

2. Састав комисије у складу са Правилима докторских студија Универзитета у 

Новом Саду: 
 

1. Биљана Драшковић редовни 

професор 

Медицинског 

факултета 

Универзитета у 

Новом Саду 

анестезиологија са 

реаниматологијом, 

04.07.2012.год. 

 презиме и име звање ужа научна област и датум избора 

 Институт за здравствену заштиту деце и 

омладине Војводине, Клиника за дечију 

хирургију, Одељење за интензивну хируршку 

терапију 

председник комисије 

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 
 

2. Александар Павловић редовни 

професор 

Медицинског 

факултета 

Универзитета у 

Приштини са 

привременим 

седиштем у 

Косовској 

Митровици 

Анестезиологија са 

реаниматологијом, 

26.02.2009. год. 

 презиме и име звање ужа научна област и датум избора 

 Клиничко болнички центар Косовска 

Митровица 

члан 

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 
 

3. Јован Матијашевић ванредни 

професор 

Медицинског 

факултета 

здравствена нега, 

08.07.2019. год. 



Универзитета у 

Новом Саду 

 презиме и име звање ужа научна област и датум избора 

 Институт за плућне болести, Клиника за 

ургентну пулмологију 

члан 

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 
 

4.    

 презиме и име звање ужа научна област и датум избора 

   

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 
 

5.    

 презиме и име звање ужа научна област и датум избора 

   

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 
 

 

II      ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

 

1. Име, име једног родитеља, презиме:  

Наташа, Зденко, Томић 
 

2. Датум рођења, општина, држава:  

07.9.1987. године, Призрен, Србија 
 

3. Назив факултета, назив претходно завршеног нивоа студија и стечени стручни/академски 

назив:  

Медицински факултет Нови Сад, Универзитет у Новом Саду, основне 

академске студије- општа медицина, доктор медицине 
 

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

2013. године, клиничка истраживања 
 

  III      НАСЛОВ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 

Оптимизација дозирања беталактамских антибиотика код пацијената са сепсом 
IV ПРЕГЛЕД ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 

Навести кратак садржај са назнаком броја страница, поглавља, слика, схема, графикона и сл. 

 

Докторска дисертација кандидаткиње Наташе Томић посвећена је анализирању 

испитиваних дозних режима беталактамских антибиотика у контексту 

фармакокинетских, фармакодинамских и клиничких параметара, код пацијената 

са сепсом и септичним шоком у јединицама интензивног лечења. Докторска 

дисертација је написана систематично, јасним и разумљивим стилом на 107 

страна. Садржи све неопходне делове научног рада који су орагнизовани у 8 

поглавља: увод, оптимизација дозирања- актимикробна фармакокинетика и 

фармакодинамика, циљеви и хипотезе, материјал и методе, резултати, дискусија, 

закључци и литература. Дисертација садржи 2 слике, 15 графикона, 28 табела. 

Литература са 188 референци у складу је са важећим правилима за цитирање. На 

почетку докторске дисертације дата је кључна документација са изводом на 

српском и енглеском језику. На крају дисертације дата су 3 прилога. 



V ВРЕДНОВАЊЕ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 

 

Наслов доктоске дисертације је јасно и прецизно формулисан, у складу са главним 

садржајем истраживања. 

 

У поглављу Увод описана је проблематика и потреба за испитивањем. Указано је 

на уочени проблем и на детаље који још нису разјашњени. Детаљно је дата 

теоретска основа за истраживање, изложен значај одржавања терапијских 

концентрација беталактамских антибиотика током времена према 

фармакокинетским и фармакодинамским параметрима испитиваних антибиотика, 

Образложена је потреба за њиховим праћењем као део свакодневне клиничке 

праксе у циљу постизања фармакокинетских/ фармакодинамских циљева и бољег 

исхода лечења пацијената са сепсом и септичним шоком. 

 

Комсија сматра да увод пружа свеобухватан и саверемен преглед проблематике 

којом се истраживање бави. Указано је на уочени проблем и на детаље који још 

нису разјашњени. Дефинисано је подручје истраживања и прецизно су објашњене 

потребе за истраживањем. 

 

У поглављу Циљеви и хипотезе истраживања јасно су дефинисани основни 

циљеви истраживања који омогућују доношење конкретних закључака. Основни 

циљеви истраживања засновани су на анализи испитиваног режима дозирања 

беталактамских антибиотика код пацијената са сепсом и септичним шоком у 

контексту фармакокинетских (ФК), фармакодинамских (ФД) и клиничких 

параметара, упоређивању клиничких исхода испитиване и контролне групе 

пацијената и препорукама о оптимизацији примене испитиваног режима дозирања 

у контексту фармакокинетских и фармакодинамских параметара. 

Хипотезе су јасно формулисане у односу на постављене циљеве истраживања, 

логичне и засноване на добро аргументованим основама. Комисија сматра да су 

циљеви истраживања јасно и прецизно дефинисани, а хипотезе поставњене 

адекватно у односу на циљеве истраживања, те у потпуности усклађени са 

формулацијама наведеним у пријави теме докторске дисертације. 

 

У поглављу Материјал и методе, детаљно су описане све процедуре спроведене у 

склопу истраживања. Технике за узорковање крви за биохемисјке анализе као и 

узорковање материјала за микробиолошке анализе припрадају стандарадном 

алгротиму узорковања пацијената са сепсом у свакодневном раду. Технике за 

узорковање, чување и одређивање концентрација беталактамских антибиотика и 

одређивање фармакокинетских параметара описане су детаљно и поновљиве су.  

Метода течне хроматографије високих перформанси  (ХПЛЦ) као и сам систем за 

одређивање и процес припреме узорака и рада детаљно је објашњен у поглављу. 

Подаци на основу којих се одређивала вредност минималне инхибиторне 

концентрације (МИЦ) за најчешће изолате детаљно су наведени и доступни из 

поменуте литературе. Комисија сматра да су примењене методе истраживања 

описане јасно и детаљно чиме се у потпуности омогућава поновљивост 

експеримента. Изабране статистичке методе обраде података су адекватне и 

примерене истраживачком задатку. Комисија сматра да је избор коришћених 



метода испитивања адекватан што обезбеђује добијање у потпуности поузданих 

резултата у складу са постављеним циљевима дисертације. 

 

Поглавље Резултати описује најважније резултате проистекле у оквиру 

свакодневног појединачног циља истраживања. Резултати испитивања су 

уверљиво, прегледно и концизно приказани табеларно и графички. Сви прикази 

праћени су јасним пратећим текстуалним тумачењима. Резултати произилазе из 

примењених метода уз коришћење адекватних статистичких метода. Добијени 

резултати у оквиру ове дисертације дају оригиналан допринос разумевању потребе 

за оптимизацијом дозиранја беталактамских антибиотика у контексту 

фармакокинетских и фармакодинамских параметара. Резултати су указали да 

унапред постављени фармакодинамски циљеви код испитиваних режима дозирања 

беталактамских антибиотика нису били постигнути, што још више истиче значај 

индивидуализације терапије антибиотицима уз коришћење фармакокинетксих и 

фармакодинамских параметара као индикаторе успеха терапије антибиотицима код 

пацијената са сепсом и септичним шоком.  

Комисија сматра да су резултати приказани на систематичан и прегледан начин, 

логичним редоследом, да су свеобухватни и јасно интерпретирани. 

 

У поглављу Дискусија дато је појашњење добијених резултата испитивања као и 

поређење са савременим, актуелним и релевантним резултатима других 

истраживања. Дискусија је написана јасно, научно утемељено, кандидаткиња 

аргументовано и критички анализира резултате истраживања упоређујући их са 

релевантним наводима из литературе. 

 

У поглављу Закључак на основу добијених резултата и дискусије изведени су 

јасни и концизни, научно засновани закључци. Комисија сматра да закључци 

произилазе из постављених циљева, примењених метода и резултата истраживања. 

 

Поглавље Литература садржи списак 188 литературних навода цитираних по 

Ванкуверским правилима на адекватан начин. Избор референци је актуелан и 

примерен предмету истраживања ове дисертације. 

 

Комисија позитивно оцењује све делове докторске дисертације. 
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 складу са Правилима докторских студија 

Универзитета у Новом Саду који је повезан са садржајем докторске дисертације. У случају радова 

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

приложити потврду уредника часописа о томе. 

1. Sabo A, Tomas A, Tomic N, Mikov M, Horvat O, Popovic R, Tomic Z. 

Pharmacokinetic/Pharmacodynamic Based Dosing of Ciprofloxacin in Complicated Urinary 

Tract Infections”. Bangladesh J Pharmacol. 2015;10(3):621-6. (M23) 

2. Tomić Z, Tomas A, Vukmirović S, Mikov M, Horvat O, Tomić N, Sabo A. Do We Bury 

Antibacterials When Launching? Cefaclor Example. J Pharm Sci. 2016;105(3):1295-300. 

(M22) 



 

VII       ЗАКЉУЧЦИ ОДНОСНО РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА:  

 

Резултати докторске дисертације указују да примењени дозни режим меропенема 

није успео код најчешћих узрочника да достигне вредности Т>4xМИЦ>40%, а 

основни разглог је у томе што су МИЦ-ови за најчешће осетљиве узрочнике код 

нас (према бази ЕУКАСТ) износили 8мцг/мл, с обзиром да је, као што је наведено у 

методологији, коришћена највиша вредност МИЦ-а.   

На основу добијених фармакокинетксих/фармакодинамских података за 

испитивани режим дозирања пиперацилина закључује се да, када су у питању 

најчешћи узрочници и њихова осетљивост (ЕУКАСТ), овај режим примене може 

бити ефикасан код осетљивих сојева Klebsiella pn. i Enterobacter spp. и већине 

сојева CN staphycococcus са стеченим механизмом резистенције чији МИЦ не 

прелази 8-16мцг/мл, што је гранична тачка осетљивости за испитивани режим 

дозирања независно од узрочника (16мцг/мл). 

Фармакодинамски циљ код примене испитиваног дозног режима цефепима у 

вредности фТ>МИЦ = 50- 70%, даје граничну тачку осетљивости од 8мцг/мл за 

које је тај проценат достижан. Према томе, на основу 

фармакокинетксих/фармакодинамских параметара закључује се да би овај режим 

примене цефепима, када су у питању најчешћи узрочници, био ефикасан код 

осетљивих сојева Klebsiella pn. и Enterobacter spp. (МИЦ=4мцг/мл) и других 

осетљивих узрочника чији МИЦ не би прелазио 8мцг/мл. 

Континурана инфузија беталактама продужава време у којем концентрација 

антибтиотика премашује МИЦ и тиме повећава изложеност узрочника 

антибиотику, што би омогућило достизање фармакокинетских/фармакодинамских 

циљева код пацијената са сепсом.  

 

Комисија сматра да су формулисани закључци логично изведени из добијених 

резултата и јасно одражавају значај и научни допринос спроведеног 

истраживања. 
VIII     ОЦЕНА НАЧИНА ПРИКАЗА И ТУМАЧЕЊА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА: 

Експлицитно навести позитивну или негативну оцену начина приказа и тумачења резултата 

истраживања. 

 

Кандидаткиња Наташа Томић показала је систематичан научно-истраживачки 

приступ анализи добијених резултата. Резултати истраживања су у складу са 

постављеним циљевима, приказани су логичним редоследом и продискутовани на 

адекватан начин. Графички прикази и тебеле доприносе прегледности и 

систематичности резултата. Подаци добијени у току истраживања обрађени су и 

анализирани помоћу адекватних статиситчких тестова. Добијени резултати су 

јасно тумачени на основу најновијих литературних података, на прикладан начин 

анализирани и логички повезани са доступном литературом. 

 

Комисија позитивно оцењује начин приказа и тумачења резултата 

истраживања. 
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?  

Докторска дисертација је написана у складу са предложеним истраживањима и 

образложењем наведеним у пријави теме. 

 
2. Да ли дисертација садржи све битне елементе? 

Докторска дисертација садржи све неопходне елементе оригиналног научног рада 

на основу којих би се истраживање могло поновити. Дисертација је написана 

концизно, разумљиво и резултат је истраживачког рада кандидаткиње. 

 
3. По чему је дисертација оригиналан допринос науци? 

Докторска дисертација даје оригиналан научни допринос у смислу значаја 

имплементације редовног праћења фармакокинетксих/фармакодинамских 

параметара беталактамских антибиотика у циљу индивидуализације антимикробне 

терапије код пацијената са сепсом и септичним шоком ради постизања 

фармакодинамских циљева антибиотика и побољшања клиничког исхода. Добијени 

резултати дају ширу слику о значају оптимизације антибиотске терапије и лечењу 

тешких инфекција у јединицама интензивног лечења као што је сепса односно 

септични шок. Тераписјки мониторинг лекова кроз процес управљања 

антибиотицима представља важан аспект борбе против мултирезистентних 

патогена у будућности и подстиче да се истраживања у овом правцу наставе. 

 
4. Који су недостаци дисертације и какав је њихов утицај на резултат истраживања? 

Докторска дисертација не садржи формалне нити суштинске недостатке који би 

могли да утичу на резултате истраживања. 

 

 
X        ПРЕДЛОГ: 

 

Докторска дисертација кандидата Наташе Томић написана је јасно и прегледно. 

Литературни наводи не оптерећују текст већ појашњавају и наводе ка циљевима 

истраживања у уводу, док помажу објашњењу резултата у дискусији. Методологија 

за одређивање фармакокинетике антибиотика је од изузетног значаја за 

побољшање исхода лечења, посебно пацијената са сепсом и септичним шоком где 

је фармакокинетика антибиотика промењена, а концентрација антибиотика и њено 

време изнад МИЦ од изузетног значаја за постизање фармакодинамских циљева. 

Све ово чини докторску дисертацију Наташе Томић изузетно значајном и 

представља велики допринос науци у смислу подстицања даљих истраживања 

фармакокинетике антибиотика и њихове имплементације у свакодневној клиничкој 

пракси у циљу побољшања успеха лечења пацијената са сепсом односно септичним 

шоком. 
         На основу наведеног, комисија предлаже:  

а) да се докторска дисертација прихвати, а кандидату одобри одбрана; 

б) да се докторска дисертација врати кандидату на дораду (да се допуни односно измени);  

в) да се докторска дисертација одбије. 

 

 

Место и датум: Нови Сад, 25.3.2022. године 



1. Име, презиме, звање и потпис 

проф. др Биљана Драшковић 

_____________________, председник 

 

2. Име, презиме, звање и потпис 

проф. др Александар Павловић 

____________________, члан 

 

3. Име, презиме, звање и потпис 

проф. др Јован Матијашевић 

_____________________, 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 и да исти потпише. 


