
 

РЕГИСТАР НЕСПОНЗОРИСАНИХ ИСТРАЖИВАЊА КОЈА СЕ ИЗВОДЕ У 

УНИВЕРЗИТЕТСКОМ КЛИНИЧКОМ ЦЕНТРУ КРАГУЈЕВАЦ* 

*Регистар се води за истраживања започета од 1.1.2018. године. 

Редни 

број 

Назив студије Главни 

истраживач 

Број и 

датум 

одлуке 

Етичког 

одбора 

Почетак 

извођења 

студије 

Завршетак 

извођења 

студије 

 2018.     

1 „Трошкови лечења цистичне 

фиброзе.“ 

проф. др 

Слободан 

Јанковић 

01/18/462 

30.01.18 

31.01.2018.  

      

2. “ Ефекат радиојодне терапиј на 

функцију пљувачних жлезда код 

пацијената са диферентованим 

карциномом штитасте жлезде“ 

Проф. Др 

Милован 

Матовић 

01/18/463 

30.01.18. 

31.01.2018.  

      

3. „Ефекат  имуномодулаторне 

терапије и суплементације 

витамином Д на геномску 

(фреквенцију микронуклеуса) 

код пацијената са мултиплом 

склерозом “ 

 

Проф. Др 

Светлана 

Милетић 

Дракулић 

01/18/457 

30.01.18 

31.01.2018.  

      

4. „Утицај анатомских параметара 

интеркондиларне јаме бутне 

кости на морфометријске 

особине менискофеморалних 

лигамената“ 

 

Доц. Др Радиша 

Војиновић 

01/18/464 

30.01.18. 

31.01.2018.  

      

5. „Дистрибуција протеина 

„конексин“ у хуманом феталном 

мозгу – хистолошка постмортем 

студија“ 

Проф. Др 

Слободанка 

Митровић 

01/18/458 

30.01.18. 

31.01.2018.  

      

6. „Клинички значајне 

интеракције лекова код 

кардиолошких пацијената на 

терапији антиаритмицима“ 

проф. дрМарко 

Фолић 

01/18/456 

30.01.18 

 

31.01.2018.  

      

7. „Утицај периферног 

кондиционирања и бисопролола 

на реперфузиону повреду код 

пацијената са и без шећерне 

болести типа 2“ 

 

проф. др Горан 

Давидовић 

01/18/455 

30.01.18. 

 

31.01.2018.  

      

8. „Процена оралног здравља код проф. др Драгана 01/18/461 31.01.2018.  



особа оболелих од шизофреније 

применом скале за процену 

општег оралног здравља 

(ГОХАИ)“ 

 

Игњатовић 

Ристић 

30.01.18. 

 

      

9. „Нови национални стандарди 

раста новорођенчади за Србију“ 

Др Оливера 

Лабан 

 

01/18/459 

30.01.18. 

31.01.2018.  

      

10. ,,Искуства у прописивању 

Клозапина међу психијатрима у 

Србији '' 

 

проф. др Драгана 

Игњатовић 

Ристић 

 

01/18/460 

30.01.18. 

 

31.01.2018.  

      

11. „Студије трошкова 

хоспитализованих пацијената“                                                                                               

 

проф. др 

Слободан 

Јанковић 

01/18/843 

26.02.18 

 

27.02.2018.  

      

12. „Фармаколошка анализа 

ефеката блокатора поновног 

прузимања серотонина на 

мотилитет хуманог јајовода.“      

проф. др Марко 

Фолић 

01//18/840 

26.02.18 

 

27.02.2018.  

      

13. „Краткорочни и дугорочни 

клинички исходи код 

пацијената са акутним 

коронарним догађајем и 

мултисудовном болешћу срца са 

спроведеном комплетном 

реваскуларизацијом миокарда.“ 

 

Асс др. Рада 

Вучић 

01/18/839 

26.02.18. 

 

27.02.2018.  

      

14. “Ефикасност и безбедност 

биолошке терапије код 

пацијената са реуматоидним 

артритисом лечених у 

Клиничком центру Крагујевац – 

почетна искуства.“  

 

Доц др Дејана 

Ружић Зечевић 

01/18/841 

26.02.18. 

 

27.02.2018.  

      

15. “Потенцијална нежељена 

дејства и интеракције у терапији 

амјодароном код пацијената са 

поремећајима срчаног ритма у 

Шумадијском округу” 

Доц др Дејана 

Ружић Зечевић 

01/18/842 

26.02.18. 

 

27.02.2018.  

      

16. „Улога осећања наде у 

превазилажењу 

анксиозних поремећаја 

код онколошких 

болесника у току 

примене хемиотерапије, 

у односу на особе 

оболеле од анксиозних 

поремећаја.“ 

Проф. Др 

Драгана 

Игњатовић 

Ристић 

01/18/838 

26.02.18. 

 

27.02.2018.  



 

      

17. „Превод на босански и српски 

језик и транскултурална 

валидација упитника за 

скрининг мигрене (MS-Q 

Migraine Screen Questionnaire) уз 

конструкцију и развој 

Балканског упитника за 

скрининг мигрене без ауре “.  

 

проф. др 

Слободан 

Јанковић 

01/18/1232 

26.03.18 

 

27.03.2018.  

      

18. “Клиничка процена утицаја 

цисплатине на функцију бубрега 

код болесника који се лече 

хемиотерапијом” 

 

проф. др Дејан 

Петровић 

01/18/1233 

26.03.18. 

27.02.2018.  

      

19. „Учесталост симптома 

депресије, анксиозности и 

негативне самопроцене физичке 

привлачности у гојазних 

педијатријских пацијената“.  

 

Доц др Славица 

Марковић 

 

01/18/1231 

26.03.18. 

 

27.03.2018.  

      

20. „Лунгитудинална студија 

психоза – значај когниције и 

афективитета у предвиђању 

тока болести“ 

проф. др Драгана 

Игњатовић 

Ристић 

01/18/1231 

26.03.18. 

 

27.03.2018.  

      

21. „Испитивање утицаја биолошки 

активне супстанце in vitro на 

ћелијску линију и CSC 

карцинома дојке хуманог 

порекла.“ 

 

Др Ненад 

Марковић 

01/18/1650 

18.04.18. 

 

19.04.2018.  

      

22. “Параметри оксидационо – 

нитрозног стреса код пацијената 

са акутним коронарним 

синдромом, без пораста 

кардиоспецифичних ензима” 

 

Доц др Виолета 

Ирић Ћупић 

01/18/1649 

18.04.18. 

 

19.04.2018.  

      

23. „Испитивање значаја 

агрегометрије и ротационе 

тромбоеластографије у 

поремећају хемостазе код 

болесника са тешким облицима 

системске бактеријске 

инфекције“   
 

Др Марија 

Вранеш 

01/18/2095 

22.05.18. 

23.05.2018.  

      

24. “Хистолошка и микробиолошка 

анализа конзервираних хуманих 

проф. др  Дејан 

Вуловић 

01/18/2487 

19.06.18. 

20.06.2018.  



трансплатата коже”  

 

 

      

25. „Ефекат терапије 

континуираним позитивним 

притиском ваздуха на 

депресивне поремећаје и 

квалитет живота код 

пацијенатаса опструктивном 

SLEEP APNEOM.“ 

Др Романа Суша 

 

01/18/2488 

19.06.18. 

 

20.06.2018.  

      

26. “Ефекат увођења терапијског 

мониторинга клозапина 

коришћењем методе сасушене 

крви код пацијената из Србије 

на болничком и ванболничком 

лечењу у терапији пацијената са 

терапорезистентном 

шизофренијом” 

проф. др  

Драгана 

Игњатовић 

Ристић 

01/18/2783 

19.06.18. 

 

20.06.2018.  

      

27. „Токсични и есенцијални 

елементи у трабекуларној и 

кортикалној кости, врата бутне 

кости, код становника 

Шумадијског округа, и 

корелација са њиховим 

концентрацијама у крви.“ 

Прим. мр.сци 

мед Ненад 

Ђоковић 

01/18/2489 

19.06.18. 

 

20.06.2018.  

      

28. „Фактори личности као 

предиктори здравственог 

ризичног и протективног 

понашања у свету HIV/AIDS-a и 

хепатитиса C код 

ињектирајућих корисника 

опијата.“ 

 

проф. др Драгана 

Игњатовић 

Ристић 

 

 

01/18/2871 

18.07.18. 

 

19.07.2018.  

      

29. „Учесталост појаве нежељених 

дејстава  код пацијената на 

дугоделујућим антипсихотицима 

у односу на пацијенте који лек 

добијају у оралној форми.“ 

проф. др 

Владимир Јањић 

01/18/2872 

18.07.18. 

 

19.07.2018.  

      

30.. "Конструкција и развој 

Балканског упитника са 

превођењем и 

транскултуралном валидацијом 

QLQ CS24 упитника за мерење 

квалитета живота пацијенткиња 

са карциномом цервикса 

утеруса". 
 

проф.др 

Слободан 

Јанковић 

01/18/3291 

23.08.18. 

 

24.08.2018.  

      

31. „Фактори удружени са појавом 

синдрома системског 

инфламаторног одговора 

Асс др Рада 

Вучић 

01/18/3299 

23.08.18. 

24.08.2018.  



(systemic inflammatory response 

syndrome – SIRS) после 

перкутане коронарне 

интервенције код пацијената са 

акутним коронарним 

синдромом“ 

 

      

32. „Учесталост и фактори ризика 

за настанак бола у доњем делу 

леђа код здравствених радника 

и сарадника – студија 

преваленције.“ 

 

Доц. Др Весна 

Миличић 

01/18/3289 

23.08.18. 

 

24.08.2018.  

      

33. „утицај дијабетеса мелитуса тип 

2 и хипергликемије на 

централну дебљину рожњаче  .“ 

 

проф. др 

Сунчица 

Срећковић 

01/18/3286 

23.08.18. 

 

24.08.2018.  

      

34. „Систем интердисциплинарних 

активности за рано 

препознавање, детекцију и 

збрињавање злоупотребе нових 

психоактивних супстанци“ 

проф. др 

Мирјана 

Јовановић 

01/18/3287 

23.08.18. 

 

24.08.2018.  

      

35. „Примена мера личне заштите у 

раду анестетичара и 

инструментара од 

крвопреносивих болести". 

 

мед. тех. Данило 

Панић 

01/18/3288 

23.08.18. 

 

24.08.2018.  

      

36. „Резилијентност и 

професионално изгарање код 

медицинских сестара које раде 

са онколошким пацијентима.“ 

 

Проф. Др 

Драгана 

Игњатовић 

Ристић 

01/18/3739 

25.09.18. 

 

26.09.2018.  

      

37. „Утицај тежине глаукомског 

оштећења на учесталост појаве 

анксиозности и депресије и 

квалитет живота повезан са 

видом код болесника са 

глаукомом отвореног угла.“ 

 

Проф. Др 

Сунчица 

Срећковић 

01/18/3740 

25.09.18. 

26.09.2018.  

      

38. “Утицај гојазности на 

метаболичке параметре код 

адолесценткиња са 

полицистичним оваријалним 

синдромом “. 

 

Асс др Невена 

Фолић 

01/18/3751 

25.09.18. 

26.09.2018.  

      

39. „Медицински и социо- 

економски аспекти корошћења 

стоматолошке здравствене 

доц.др Милица 

Боровчанин 

01/18/4215 

02.11.18. 

 

03.11.2018.  



заштите пацијената са 

депресијом“ 

 

      

40. „Утицај полиморфизма 

репарационих гена у настанку 

гинеколошких карцинома“ 

проф. др 

Слободан  

Арсенијевић 

01/18/4217 

02.11.18. 

 

03.11.2018.  

      

41. „Испитивање фактора који 

утичу на потенцијално 

неадвекватно прописивање 

лекова код старијих пацијената 

са деменцијом” 

проф. др 

Слободан 

Јанковић 

01/18/4518 

20.11.18. 

 

21.11.2018.  

      

42. „Оправданост прописивања 

више од једног антипсихотика у 

третману шизофреније “ 

 

Доц. Др Милица 

Боровчанин 

01/18/4515 

20.11.18. 

 

21.11.2018.  

      

43. „Аутономна дисункција 

пацијената са шизофренијом на 

терапији дугоделујућим 

формулацијама атипичних 

антипсихотика“ 

 

Доц. Др Милица 

Боровчанин 

01/18/4516 

20.11.18. 

 

21.11.2018.  

      

44. „Утицај комлијансе и адхеренце 

при примени антипсихотика на 

квалитет живота пацијената са 

шизофренијом.“ 

Доц. Др Милица 

Боровчанин 

01/18/4516 

20.11.18. 

 

21.11.2018.  

      

45. „Нежењена дејства клозапина, 

сличности и разлике код 

пацијената на болничком и 

амбулантном третману ”. 

 

проф. др Драгана 

Игњатовић 

Ристић 

01/18/4514 

20.11.18. 

 

21.11.2018.  

      

46. „Геномска нестабилност у 

лимфоцитима периферне крви 

као биомаркер 

кардиоваскуларних болести“. 

 

др Иван Симић 01/18/4927 

18.12.18. 

 

19.12.2018.  

      

47. „Утицај хиперхомоцистеинемије 

на тромбозе стентова “ 

 

Асс др Рада 

Вучић 

01/18/4926 

18.12.18. 

 

19.12.2018.  

      

48. „Утицај тромбофилија на појаву 

артеријских и венских 

тромбоемболијских догађаја “ 

 

acс.др Рада 

Вучић 

01/18/4925 

18.12.18. 

19.12.2018.  

      

49. "Откривање, валидација и 

тестирање нових и утврђених 

биомаркера и мета за 

прееклампсију и срчану 

Асс др Рада 

Вучић 

01/18/4924 

18.12.18 

 

19.12.2018.  



инсуфицијенцију" 

 

      

50. „Утицај биометереолошких 

фаза, аерозагађења и других 

фактора ризика на појаву 

акутног инфаркта миокарда “ 

Проф. Др 

Владимир 

Милорадовић 

01/18/4920 

18.12.18. 

 

19.12.2018.  

      

51. „Ефекат примене 

транексамичне киселине на 

смањење интраоперативног и 

постоперативног крварења и 

појаву тромбоемболијских 

компликација код пацијената са 

преломом кука.“ 

 

Др Иван 

Стојадиновић 

01/18/4923 

18.12.18. 

 

19.12.2018.  

      

52. „Испитивање фактора 

неадхеренце лекова у 

популацији болесника са 

артеријском хипертензијом“ 

Др Александра 

Николић 

01/18/4921 

18.12.18. 

 

19.12.2018.  

      

53. „Учесталост 

дисфонија у вокалних 

професионалаца.“ 

 

Др Јасмина 

Стојановић 

01/18/4922 

18.12.18. 

 

19.12.2018.  

      

54. „Утицај ставова неговатеља 

пацијената са шизофренијом на 

комплијансу“ 

Доц др Милица 

Боровчанин 

01/18/4918 

18.12.18 

 

19.12.2018.  

      

55. „Heart Failure III:ESC – HFA 
Registar.“ 
 

проф. др Горан 

Давидовић 

01/18/4929 

18.12.18 

 

19.12.2018.  

      

56. „Регистар трудница са срчаним 

обољењима (ROPAC).“ 

 

Асс др Рада 

Вучић 

01/18/4919 

18.12.18. 

 

19.12.2018.  

      

57. „Фармакоекономски аспекти 

лечења системске склерозе.“ 

 

Проф. Др 

Слободан 

Јанковић 

01/19/281 

21.01.19. 

 

22.01.2019.  

      

58. „Фрактална и текстурална 

анализа структурних промена 

површина оралних ткива и 

процена оралног здравља код 

HIV инфицираних особа“ 

 

Др Александра 

Мишић 

 

01/19/284 

21.01.19. 

 

22.01.2019.  

      

59. „Утицај биометереолошких 

фаза, аерозагађења и других 

фактора ризика на појаву 

акутног инфаркта миокарда“ 

проф. др  

Владимир 

Милорадовић 

01/19/289 

21.01.19. 

 

 

22.01.2019.  

      



60. "Утицај примене 

хемиотерапијских протокола у 

лечењу лимфопролиферативних 

болести на поремећај 

гликорегулације.“ 

Асс др Данијела 

Јовановић 

 

01/19/287 

21.01.19. 

 

22.01.2019.  

      

61. „Процена оксидативног стреса 

код болесника који се лече 

методама за замену функције 

бубрега“.    

проф. др Дејан 

Петровић 

01/19/287 

21.01.19. 

22.01.2019.  

      

62. "Епидемиолошке 

карактеристике хепатитиса Б 

вирусне инфекције у Србији". 

 

Др Марија 

Вранеш 

01/19/720 

18.02.19. 

 

19.02.2019.  

      

63. „Евалуација редокс статуса код 

пацијената са мултиплом 

склерозом.“ 

 

проф. др 

Светлана 

Милетић 

Дракулић 

01/19/748 

20.02.19. 

 

21.02.2019.  

      

64. „Процена квалитета живота 

пацијената лечених на 

психијатријској клиници и 

здравих добровољаца.“ 

проф. др 

Мирјана 

Јовановић 

01/19/722 

20.02.19. 

 

21.02.2019.  

 2017.     

65. „Употреба и злоупотреба 

бензодиазепина.“ 

Проф. Др 

Мирјана 

Јовановић 

01/19/721 

20.02.19. 

 

21.02.2019.  

      

66. „ Експериментална и клиничка 

– биохемијска евалуација 

уремијске неуропатије“ 

 

проф. др  

Татјана 

Лазаревић 

01/19/749 

20.02.19. 

 

21.02.2019.  

      

67. „Процена оралног здравља код 

пацијената са депресијом “ 

 

проф.др Драгана 

Игњатовић 

Ристић 

01/19/1214 

21.03.19. 

 

22.03.2019.  

      

68. "Разлике у испољавању 

депресивности о суицидности 

код лекара различитих 

медицинских специјалности,, 

 

Проф. Др 

Драгана 

Игњатовић 

Ристић 

01/19/1215 

21.03.19. 

 

22.03.2019.  

      

69. "Утицај фактора ризика на 

руптуру малих 

интракранијалних анеуризми". 

 

Проф. Др 

Снежана Лукић 
01/19/1217 

21.03.19. 
 

22.03.2019.  

      

70. ''Цитогенетска оштећења, 

инфламаторни одговор и 

оксидативни стрес код 

болесника са сепсом“. 
 

Др сци мед 

Данијела 

Јовановић 

01/19/1216 

21.03.19. 

 

22.03.2019.  



      

71. "Знања и ставови 

здравствених радника и 

опште популације о 

донирању, чувању и примени 

индукованих плурипротетних 

матичних ћелија у 

биомедицини“ 

 

 

Проф. Др 

Мирјана 

Јовановић 

01/19/1218 

21.03.19 

 

22.03.2019.  

      
72. ''Утицај хламидијалне 

инфекције на исход in vitro 

фертилизације“ 

 

доц. др Марија 

Шорак 
01/19/1591 

17.04.19. 

 

18.04.2019.  

      
73. „Фрактална и текстурална 

анализа структурних промена 

површина оралних ткива и 

процена оралног здравља код 

HIV инфицираних особа“. 

 

Доц др Биљана 

Поповска 

Јовичић 

01/19/1590 

17.04.19. 

 

18.04.2019.  

      
74. "Анализа фактора удружених са 

потрошњом антибиотика и 

других лекова код болничких 

пацијената" 

Проф. др 

Слободан 

Јанковић 

 

01/19/1589 

17.04.19. 
 

18.04.2019.  

      
75. „Одређивање концентрације 

проинфламаторних и 

регулаторних цитокина и 

маркера оксидационог стреса 

код болесника са акутним 

коронарним синдромом“ 

Доц др 

Владимир 

Здравковић 

01/19/1588 

17.04.19. 

 

18.04.2019.  

      
76. „Утицај полиморфизма 

репарационих гена у настанку 

карцинома ендометријума.“ 

проф. др 

Слободан 

Арсенијевић 

01/19/1592 

17.04.19. 

18.04.2019.  

      
77. „Учесталост и интензитет 

нежељених ефеката ССРИ И 

СНРИ антидепресива код 

пацијената лечених у Клиници 

за психијатрију, КЦ 

Крагујевац.“ 

Доц др 

Владимир Јањић 

01/19/1587 

17.04.19. 
 

18.04.2019.  

      
78. „Десетогодишње преживљавање 

и анализа прогностичких 

фактора код болесника са 

дијагностификованим 

карциномом грлића материце и 

другим примарним малигним 

туморима.“ 

Др Марија 

Живковић 

Радојевић 

01/19/2173 

21.05.19. 
 

22.05.2019.  

      
79. ,,Феноменологија и геномика проф. др Драгана 01/19/2174 22.05.2019.  



коришћења клозапина у 

психофармакотерапији – 

садашњи и нови корисници“ 

Игњатовић 

Ристић 
21.05.19. 
 

      
80. „Утицај мутације FLCN гена, 

концентрације фоликулина и 

phospho – s6 протеина на 

настанак примарног спонтаног 

пнеумоторакса".  

доц. Др Милош 

Арсенијевић 
01/19/2172 

21.05.19. 
 

22.05.2019.  

      
81. "Побољшање 

контроле крвног 

притиска 

коришћења 

дигиталних видова 

комуникације – 

Србија 2019“ 

Проф Др Горан 

Давидовић 

01/19/2661 

24.06.19. 
 

25.06.2019.  

      
82. „Клинички модалитети пораста 

фекалног калпротектина у 

популацији новорођене деце.“ 

Др Александра 

Симовић 
01/19/2667 

24.06.19. 
 

25.06.2019.  

      
83. „Кардио – онколошки регистар 

пацијената.“ 

др Стефан 

Симовић 

01/19/2668 

24.06.19. 
 

25.06.2019.  

      
84. „Перцепција диспеније код 

болесника са бронхијалном 

астмом и утицај на контролу 

болести.“ 

Проф. Др Зорица 

Лазић 

01/19/2666 

24.06.19. 
 

25.06.2019.  

      
85. „Адхеренца инхалационе 

терапије у лечењу пацијената са 

хронично опструктивном 

болешћу плућа“ 

 

проф. др Зорица 

Лазић 

01/19/2665 

24.05.19. 
 

25.06.2019.  

      
86. „Употреба инхалационих 

кортикостероида код пацијената 

са хроничном опструктивном 

болешћу плућа“ 

проф. др Зорица 

Лазић 

01/19/2664 

24.06.19. 
 

25.06.2019.  

      
87. „Иницијална терапија лечења 

ванболнички стечене 

пнеумоније – да ли поштујемо 

смернице?“ 

 

Проф. Др Зорица 

Лазић 

01/19/2663 

24.06.19. 

 

25.06.2019.  

      
88. “ Утицај правилне технике 

употребе пумпице на контролу 

астме” . 

Проф. Др Зорица 

Лазић 

01/19/2662 

24.06.19. 
 

25.06.2019.  

      
89. „Конструкција и развој општег Проф. Др 01/19/3041 20.07.2019.  



упитника за мерење квалитета 

живота.“ 

Слободан 

Јанковић 

19.07.19. 
 

      
90. „Испитивање молекуларних 

маркера малигних тумора 

јајника“ 

Проф. др 

Слободан 

Арсенијевић 

01/19/3042 

19.07.19. 
20.07.2019.  

      
91. Поређење концентрација 

витамина Д добијених са 

различитих анализатора .  

доц. др Маријана 

Стојановић 

Пирковић 

01/19/3043 

18.07.19. 

19.07.2019.  

      
92. „Значај хиперлипидемије и 

осталих фактора ризика у 

настанку акутног инфаркта 

миокарда.“ 

Доц. Др 

Маријана 

Стојановић 

Пирковић 

01/19/3043 

18.07.19. 

 

19.07.2019.  

      
93. „Студија испитивања утицаја 

биолошке терапије на радну 

продуктивност и квалитет 

живота оболелих од 

реуматоидног артритиса.“ 

проф. др А. 

Томић Лучић 

01/19/3040 

18.07.19. 

 

19.07.2019.  

      
94. " Коморбидитет мултипле 

склерозе и саркоидозе".  

прпф. др С. 

Милетић 

Дракулић 

01/19/3544 

26.08.19. 

 

 

27.08.2019.  

      
95. “Утицај анализе ревизије 

терапије постоперативног бола 

који спроводи клинички 

фармаколог на његову контролу 

код пацијената абдоминалне 

хирургије” 

проф. др 

Слободан 

Јанковић 

01/19/3543 

22.08.19. 

 

23.08.2019.  

      
96. „Морфометријска истраживања 

на крвним судовима бубрега, 

трбушној аорти и доњој шупљој 

вени.“ 

Доц. Др 

Добривоје 

Стојадиновић 

01/19/3542 

22.08.19. 

 

23.08.2019.  

      
97. „Регистар инфаркта миокарда 

без СТ елевације( NSTEMI 

registar)“ 

Асс др Рада 

Вучић 

 

 

01/19/3541 

22.08.19. 
23.08.2019.  

      
98. „Перзистентна хламидијална 

инфекција у горњем гениталном 

тракту жена.“ 

доц. др  

Марија Шорак 

 

 

01/19/4295 

31.10.19. 
01.11.2019.  

      
99. „Депресивност код адолесцената 

1994/2019“ 

 

Проф. др 

Драгана 

Игњатовић 

Ристић 

01/19/4294 

31.10.19. 
01.11.2019.  



      
100. “Анализа трошкова лечења и 

квалитета живота код оболелих 

од системске склерозе” 

Проф. др 

Слободан 

Јанковић 

01/19/4293 

08.10.19. 
09.10.2019.  

      
101. „Квалитет живота 

дерматолошких болесника.“ 

проф. др Драган 

Миловановић 

01/19/4603 

16.12.19. 
17.12.2019.  

      
102. „Испитивање клиничке 

корисности калкулатора за 

индивидуализацију дозирања 

резервних антибиотика код 

критично оболелих пацијената.“ 

Проф. Др 

Слободан 

Јанковић 

01/20/184 

11.02.20. 
 

12.02.2020.  

      
103. Амандман на протокол 

клиничке студије академског 

карактера„Анализа трошкова 

лечења и квалитет живота код 

оболелих од системске склерозе“ 

Проф. др 

Слободан 

Јанковић 

01/20/183 

11.02.20. 

 

12.02.2020.  

      
104. „TRYCORT: Лечење 

резистентне хипертензије; 

кохортна студија (Treatment of 

Resistant hypertension: Cohort 

Studz) 

проф. др 

Слободан  

Јанковић 

01/20/182 

11.02.20. 
 

12.02.2020.  

      
105. ''Хепатитис Ц инфекција и 

коморбидитети: анализа 

маркера тежине болести и 

клиничко – патолошких 

карактеристика болесника“ 

Проф. др 

Предраг Чановић 

01/20/189 

11.02.20. 

 

12.02.2020.  

      
106. “Социомедицински аспекти 

несанице и утицај на квалитет 

живота одраслог становништва 

Србије” 

Проф. др 

Владимир Јањић 

01/20/186 

11.02.20. 

12.02.2020.  

      
107. „Ретроспективно – 

проспективни, опсервациони, 

не-интервенцијски, 

електронски,(on-line) регистар 

адултних пацијената са 

Опструктивном апнеом 

успавању (OSA) и 

хиповентилационим синдромом 

гојазних (OHS).“ 

Проф. Др Иван 

Чекеревац 

01/20/188 

11.02.20. 

 

12.02.2020.  

      

108. 

 

„Повезаност кућних посета и 

социјалне подршке на квалитет 

живота и комплијансу код 

пацијената који болуку од 

менталних поремећаја“ 

Проф. др 

Драгана 

Игњатовић 

Ристић 

01/20/185 

11.02.20. 

12.02.2020.  

      



109. „Awareness and Preparedness of 

Hospital Staff  against Novel 

Coronavirus: A Global Survay” 

Проф. др 

Слободан 

Јанковић 

01/20/250 

26.02.20. 

27.02.2020.  

 

 

     

110. „Препоруке радног тима 

Министарства здравља за 

лечење инфекције корона 

вирусом лековима“ 

Проф. др 

Слободан 

Јанковић 

01/20/349 

17.03.20. 
18.03.2020.  

      

111. 

 

„Фармакокинетика валпроата 

код деце“ 

Др Марија 

Радовановић 

01/20/402 

03.04.20. 

04.04.2020.  

      
112. „Неодговарајуће прописивање 

лекова код пацијената на 

перитонеалној дијализи“ 

Проф. др 

Слободан 

Јанковић 

01/20/403 

03.04.20. 

04.04.2020.  

      

113. Специфична терапија 

инфекције корона вирусом : 

серија случаја“ 

Проф. др 

Слободан 

Јанковић 

01/20/407 

03.04.20. 
04.04.2020.  

      

114. Циркулишуће 

микропартикуларе, глобалне 

методе хемостазе и редокс статус 

код пацијената са 

новодијагностикованим 

реуматоидним артритисом“ 

Доц. др Мирјана 

Веселиновић 

01/20/404 

03.04.20. 

04.04.2020.  

      
115. „Биохемијски, инфламаторни, и 

генетски фактори код 

пацијената са КОВИД – 19“ 

Проф. др Жељко 

Мијаиловић 

01/20/405 

03.04.20. 

04.04.2020.  

      

116. „КОВИД – 19 и анализа 

цитокинског профила, маркера 

тежине болести и клиничко-

патолошких карактеристика 

болесника“ 

Проф. др Жељко 

Мијаиловић 

01/20/406 

03.04.20. 
04.04.2020.  

      

117. 

 

„Клинички скор за процену 

ризика од неодговарајућег 

прописивања лекова старијим 

пацијентима на хемодијализи“ 

Проф. др 

Слободан 

Јанковић 

01/20/412 

15.04.20 

16.04.2020.  

      
118. „Ментално здравље запослених 

у здравству у току пандемије 

корона вирусом“ 

Проф. др 

Драгана 

Игњатовић 

Ристић 

01/20/441 

15.04.20. 

16.04.2020.  

      

119. „Оксидативни стрес код 

пацијената са различитом 

тежином КОВИД – 19“ 

Проф. др Иван 

Чекеревац 

01/20/485 

24.04.20. 
25.04.2020.  

      



120. „Испитивање хуморалног 

одговора фенотипских и 

функционалних одлика ћелија 

периферне крви код пацијената 

са КОВИД-19“ 

Доц др Биљана 

Поповска 

Јовичић 

01/20/498 

06.05.20. 

07.05.2020.  

      
121. „Несаница код медицинских 

сестара/техничара током 

пандемије КОВИД-19 вируса“ 

Проф. др 

Владимир Јањић 

01/20/496 

06.05.20. 

07.05.2020.  

      

122. „Учесталост клиничких 

прегледа и хоспитализације у 

условима ургентне психијатрије 

за време ванредног стања 

изазваног КОВИД-19 у поређењу 

са истим периодом 2019. године  

Проф. др 

Владимир Јањић 

01/20/530 

06.05.20. 
07.05.2020.  

      

123. „Анализа утицаја осећаја наде и 

степена резилијентности на 

појаву анксиозности код 

пацијенткиња оболелих од 

карцинома дојке“ 

Асс др Јагода 

Гавриловић 

01/20/529 

28.05.20 

29.05.2020.  

      
124. „Утицај састава фоликуларне 

течности на стопу фертилизације 

јајних ћелија и исход вантелесне 

оплодње“ 

Александра 

Гавриловић, 

биолог 

01/20/582 

25.06.20. 

26.06.2020.  

      

125. „Биомаркери у акутном 

коронарном синдрому“ 

Др Марија 

Поповић 

01/20/583 

25.06.20 
26.06.2020.  

      

126. „Знања, ставови и 

информисаност становништва 

Крагујевачког округа о ХПВ 

инфекцији“ 

Сузана 

Милутиновић 

01/20/621 

14.07.20 

15.07.2020.  

      
127. „Конвергентна валидација 

биолошких ефеката 

психотропних лекова на 

урогенитални тракт човека“ 

Проф, др 

Слободан 

Јанковић 

01/20/618 

14.07.20. 

15.07.2020.  

      

128. „Имуномодулаторни цитокини у 

каротидној болести“ 

Др Милош 

Станковић 

01/20/616 

14.07.20. 
15.07.2020.  

      

129. „The science behind hepatitis B 

cure: decodine the role of new and 

host biomarkers“ 

Др Ивана 

Раковић 

01/20/614 

14.07.20. 

15.07.2020.  

      
130. „Испитивање утицаја 

експресије гена за дугу 

некодирајуће RNK p21( linc 

RNA-p21) у ћелијама 

синовијалне течности 

пацијената са реуматоидним 

артритисом на ефикасност 

Др Данијела 

Базић 

Сретеновић 

01/20/658 

03.08.20. 

04.08.2020.  



терапије метатрексатом“  

      

131. „Метаболомска анализа серума 

депресивних пацијената и 

ефекат антидепресива 

флуоксетина“ 

Доц. др Милица 

Боровчанин 

01/20/657 

03.08.20. 
04.08.2020.  

      

132. „Оксидациони стрес и 

антиоксидациони статус код 

деце оболеле од имунске 

тромбоцитопеничне пурпуре“ 

Др Раша 

Медовић 

01/20/656 

03.08.20. 

04.08.2020.  

      
133. „Побољшање дозиметрије у 

медицини: развој 

биокинетичких модела нових 

радиофармацеутика и примена 

нових хуманоидних фантома са 

методом Монте Карло за 

рачинање апсорбованих доза у 

различитим ситуацијама 

озрачивања у медицини“ 

Доц др Весна 

Игњатовић 

01/20/655 

03.08.20. 

04.08.2020.  

      

134. „Фактори удружени са фето-

ембрионалним застојем у расту 

плода „ 

Проф. др 

Слободан 

Јанковић 

01/20/661 

09.09.20 
10.09.2020.  

      

135. 

 

„Испитивање повезаности 

промена у усној дупљи и 

квалитет живота са Сјегреновим 

синдромом  лечених у болници“ 

Проф. др Драган 

Миловановић 

01/20/657 

09.09.20 

10.09.2020.  

      
136. „Ефекат несанице на исходе 

физикалне терапије код 

пацијената са хроничним 

цервикалним и лумбалним 

болом у клиничкој пракси“ 

Проф. др 

Владимир Јањић 

01/20/658 

09.09.20. 

10.09.2020.  

      

137. „Утицај перцепције болести и 

телесног изгледа на механизме 

превладавања пацијенткиња са 

карциномом дојке“ 

Невена 

Игрутиновић, 

психолог 

01/20/659 

09.09.20 
10.09.2020.  

      

138. „Коронавирусна болест 

(КОВИД-19) и 

кардиореспираторне последице“ 

Проф. др Марина 

Петровић 

01/20/660 

09.09.20. 

10.09.2020.  

      
139. „Утицај CYP3A и ABCB1 

генског полиморфизма на 

фармакокинетику, ефикасности 

и безбедности винкристина код 

оболелих од NON-HODGINS 

lymphoma. 

Проф. др 

Предраг 

Ђурђевић 

01/20/761 

06.10.20. 

07.10.2020.  

      

140. „Ефекат терапије азот-

моноксидом на оксидациони 

Проф. др 

Анђелка 

01/20/771 

06.10.20. 
07.10.2020.  



статус новорођенчета са 

перзистентном плућном 

хипертензијом“ 

Стојковић 

      

141. „Клиничко-радиолошке и 

ехокардиографске 

карактеристике пацијената 

након шестомесечног опоравка 

од лечења тешке SARS COV2 

пнеумоније“ 

Доц. др Љиљана 

Новковић 

01/20/763 

06.10.20 

07.10.2020.  

      
142. „Утицај  SARS COV2 на 

функцију тромбоцита 

испитивану агрегометријом“ 

Проф. др Милоје 

Томашевић 

01/20/760 

06.10.20. 

07.10.2020.  

      

143. „Компијутеризована платформа 

за рану и тачну дијагностику 

срчане слабости – CEADHF” 

Проф. др Горан 

Давидовић 

01/20/757 

06.10.20. 
07.10.2020.  

      

144. „Human Colon Cancer-

Microbiome Relation – in Vitro 

and Colon-on-a-Chip Metastatic 

Potential prediction( 

Colon@Chip)“ 

Проф. др Наташа 

Здравковић 

01/20/759 

06.10.20. 

07.10.2020.  

      
145. „Систем подршке вођен 

подацима за лечење зависника 

од опијата“ 

Проф. др 

Мирјана 

Јовановић 

01/20/758 

06.10.20. 

07.10.2020.  

      

146. „Процена утицаја различитих 

типова дијализних мембрана на 

степен уклањања уремијских 

токсина средње молекулске 

масе, оксидациони стрес и 

микроинфламација код 

болесника који лече методама за 

замену функције бубрега“ 

Проф. др Дејан 

Петровић 

01/20/765 

06.10.20 

 

07.10.2020.  

      
147. „Квалитет живота код 

пацијената са глаукомом и 

факториу који га одређују“ 

Доц. др Татјана 

Шаренац 

01/20/812 

04.11.20. 

05.11.2020.  

      

148. „Квалитет живота пацијената са 

карциномом ларинкса“ 

Доц. др Јасмина 

Стојановић 

01/20/810 

04.11.20. 

05.11.2020.  

      

149. „Ефекат различитих 

терапијских модалитета на 

инфламаторним и оксидациони 

статус пацијената са 

псоријазом“ 

Др Марија 

Медовић 

01/20/808 

04.11.20. 

05.11.2020.  

      

150. “Валидација и верификација 

методологије за развој 

интраназалне SARS COV2 

вакцине користећи нову 

Др Зоран 

Ковачевић 

01/20/809 

04.11.20. 

05.11.2020.  



методологију мале производње у 

скоро реалном времену“ 

      

151. „Квалитет живота промукле 

деце школског и предшколског 

узраста Шумадијског, 

Поморавског и Златиборског 

округа“ 

Доц. др Јасмина 

Стојановић 

01/20/814 

04.11.20. 

05.11.2020.  

      

152. „Полиморфизам гена за 

галектина-3 код болесника у 

терминалној фази реналне 

инсуфицијенције“ 

Др Зоран 

Ковачевић 

01/20/859 

04.12.20. 

05.12.2020.  

      

      

      

      

      

      

 


